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บทที ่5 

สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางในการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา ในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทฤษฎี

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดทฤษฎีวเิคราะห์ค่าไคสแควร์ จากการศึกษา สามารถสรุปผล

การศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้หาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ซ้ือดอกปทุมมา 

ผูซ้ื้อส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยักลางคน อายุ 41 – 51 ปี ส่วนช่วงอายุอ่ืนจะกระจายตวัใกลเ้คียงกนั

ระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อจะกระจายตวัใกลเ้คียงกนัโดยมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด และ

ปริญญาตรีข้ึนไป และระดบัประถมผูซ้ื้อประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และอาชีพดา้นการท่องเท่ียวและ

บริการระดบัรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัต ่า ท่ีไม่เกิน 15,000 บาท ผูซ้ื้อปทุมมาส่วนใหญ่มี

สถานะภาพสมรสถึง 102 ราย จากลกัษณะทัว่ไปท่ีกลุ่มผูซ้ื้อส่วนใหญ่ท่ีเห็นชดัจะเป็นผูมี้อายกุลางคน 

การศึกษาอยูใ่นเกณฑข์ั้นต ่าถึงสูง ท่ีผูข้ายจะส่งเสริมการขาย  

5.1.2 พฤติกรรมทัว่ไปของผู้ซ้ือดอกปทุมมา 

วตัถุประสงคข์องการซ้ือดอกปทุมมา เกือบคร่ึงหน่ึงของผูซ้ื้อจ านวนใชเ้พื่อตกแต่งประกอบการ

จดังานพิธีการต่างๆ ของตวัอย่างทั้งหมด และใช้เพื่องานทางศาสนา ผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะมีการก าหนด

ปริมาณดอกก่อนซ้ือดอกปทุมมา ก าหนดราคาท่ีจะซ้ือของดอกปทุมมา และ  ก าหนดชนิดของดอก
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ปทุมมาไว ้ก่อนมาซ้ือ ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกชนิดดอกปทุมมา สถานท่ีท่ีส่วนใหญ่ผูซ้ื้อซ้ือ

ดอกปทุมมามากท่ีสุด ซ้ือดอกปทุมมาท่ีตลาดตน้ล าไยความถ่ีในการซ้ือดอกปทุมมาของผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อ 

ซ้ือดอกปทุมมาบ่อยถึงมากกวา่เดือนละ 4 คร้ัง ซ่ึงจะเป็นการซ้ือประจ า และซ้ือไม่บ่อย นอ้ยกวา่เดือน

ละ 2 คร้ัง ร้อยละ 31.89 ซ่ึงใกลเ้คียงกนัผูซ้ื้อมีการใชจ่้ายในการซ้ือปทุมมาต่อปี มากกวา่ 2,000 บาท ผู ้

ซ้ือจ่ายเงินซ้ือดอกปทุมมาคร้ังสุดทา้ย ในช่วง 50 - 100 บาทมากท่ีสุด รองลงมาเป็นช่วง น้อยกว่า 50 

บาท ช่วงเวลาเช้าหลงั 6โมงเช้า ถึง เท่ียงวนัจะเป็นช่วงท่ีมีผูซ้ื้อมากท่ีสุด และจะลดลงในช่วงหลงั 6

โมงเช้า ถึง เท่ียงวนัการซ้ือปทุมมาส่วนมากเลือกท่ีจะซ้ือ วนัอาทิตย ์วนัเสาร์ และวนัศุกร์ ท่ีร้อยละ 

43.78 และจะมาซ้ือน้อยลง มีวนัจนัทร์ วนัส าคญัทางศาสนาท่ีผูซ้ื้อซ้ือมากท่ีสุดคือ วนัเข้าพรรษา 

ใกลเ้คียงกบัวนัวิสาขบูชาจากการศึกษาพบจุดส าคญัท่ีวา่ ผูซ้ื้อส่วนมากจะซ้ือไปใชใ้นงานท่ีเป็นอาชีพ

ของตนเอง จากขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ ในวตัถุประสงค ์การก าหนดปริมาณและราคา ความถ่ี จ  านวน

เงินท่ีซ้ือ เป็นตน้ ช่วงเวลาซ่ึงจะน ามาใช้ท่ีไม่เฉพาะเจาะจงท่ีตรงกบัเทศกาล แต่มีการก าหนดเวลาจดั

งานล่วงหนา้ไว ้ 

ลกัษณะดอกปทุมมาท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ สีของดอกปทุมมาท่ีผูซ้ื้อช่ืนชอบ เป็นอนัดบั 1 คือสีขาว

พบว่า ผูซ้ื้อชอบ ดอกปทุมมาท่ีมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน  8 ซ.ม.)มากกว่า ขนาดใหญ่ (เกิน  8 ซ.ม.)ชอบ

ปริมาณดอกปทุมมาท่ีบรรจุต่อห่อ 11 – 20 ดอก ต่อห่อ และ ห่อละ 6 – 10 ดอก ราคาต่อห่อท่ีผูซ้ื้อ

ตอ้งการ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ตอ้งการในช่วงราคา 11 – 25 บาทต่อห่อ และ ตอ้งการใชก้ระดาษหนงัสือพิมพ์

เป็นวสัดุห่อ เช่นเดิมซ่ึงปัจจุบนัร้านขายดอกไมส่้วนใหญ่ใช้วิธีน้ีห่อดอกไมอ้ายุการปักแจกนัท่ีผูซ้ื้อ

ตอ้งการ ของผูซ้ื้อปทุมมาทั้งหมดตอ้งการอายุการปักแจกนั 10 วนัคุณลกัษณะท่ีผูซ้ื้อช่ืนชอบในตวั

ปทุมมา ส่วนใหญ่ชอบในอายุการปักแจกนั และ สีสันท่ีสวยงาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมา

มากท่ีสุดคือ อายุการปักแจกนัท่ีมีคนให้ความส าคญัในอนัดบัท่ี 1 ถึง 116 รายความพอใจต่อการซ้ือ

ดอกปทุมมาในดอกปทุมมา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพอใจในระดบั มาก จ านวนถึง 94 

ราย จะเห็นไดว้า่ผูซ้ื้อตอ้งการ ของท่ีราคาไม่แพง และผูซ้ื้อยงั ตอ้งการความทนทานของดอก ขอ้มูล

พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาน้ีจะน ามาเป็นขอ้เสนอแนะในส่วนต่อไป 

 

 



 

64 

5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของดอกปทุมมาทีม่ีผลต่อการซ้ือปทุมมา 

ผูซ้ื้อให้ความส าคญัในระดบัมากใน ต าหนิบนตวัดอก ส่วนลดในการซ้ือ ราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพ อธัยาศยัของพนกังาน และสีของดอกปทุมมา ตามล าดบั ความส าคญัตามล าดบัในระดบัปาน

กลาง ความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ รูปทรงและขนาด ความรวดเร็วใน

การช าระเงิน สถานท่ีซ้ือ สามารถเดินทางมาซ้ือไดส้ะดวก ความรวดเร็วในการบรรจุ ความทนทาน 

การให้ค  าแนะน าจากผูข้าย สถานท่ีซ้ือเป็นท่ีๆ และสะดวกในการซ้ือ ตามล าดบั ความส าคญัในระดบั

น้อย การแถมในการซ้ือ ความรู้ดา้นดอกปทุมมาของพนกังาน ความสามารถในการชกัจูงในการซ้ือ

สินคา้ วธีิการช าระเงิน และ ความสะอาดของร้าน 

5.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา จากการศึกษาพบวา่ 

มีเพียงระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในส่วนวตัถุประสงค์

ในการซ้ือ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เท่านั้น 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา พบวา่ ปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาดในส่วนของแถมในการซ้ือ และ ปัจจยัดา้นบุคคล ในส่วนอธัยาศยัของพนกังาน 

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในดา้นวตัถุประสงค์ในการซ้ือในระดบันยัส าคญัท่ี 

0.01 และ ในระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการการตลาดการดา้นให้ค  าแนะน าของ

ผูข้าย มีความสัมพนัธ์กบั กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในส่วนความถ่ี 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือ

ดอกปทุมมา ของผูซ้ื้อในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยขอ้มูลทางสถิติ น ามาสู่ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาดา้น

ต่างๆท่ีมีผลโดยเรียงล าดบัจากส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญั ต่อการตดัสินใจซ้ือจากมาก

มาหานอ้ย 
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ในดา้นราคาจากการศึกษาท่ีมีพบว่าผูซ้ื้อ พอใจในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และเหมาะสม

กบัปริมาณ มากกวา่การตอ้งการสินคา้ท่ีราคาถูก ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรรมเก่ียวกบัราคาท่ีซ้ือ แมผู้ ้

ซ้ือจะชอบของราคาต ่า แต่ก็ไม่ต ่ากว่าราคาขายส่ง การก าหนดกลยุทธ์ท่ีไม่ใช่การแข่งขนัดา้นราคา 

ควรตั้งราคาตามคุณภาพ จากการ สัมภาษณ์ ผูค้า้และผูผ้ลิต พบว่า ไม่มีการแยกเกรดสินคา้ การจะได้

สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง ตอ้งสั่งจากผูผ้ลิต โดยราคาจะเป็นการตกลงเฉพาะราย ซ่ึงถา้มีการร่วมกนัก าหนด

มาตรฐานเพื่อแยกเกรดสินคา้ จะท าใหท้ั้งผูผ้ลิต และผูค้า้ไดป้ระโยชน์ดา้นธุรกิจท่ีมากข้ึน 

ในดา้นผลิตภณัฑ์จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบั

ตวัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตวัดอกมากโดยได้คะแนนสูงสุด ในสีของดอก ต าหนิ รูปทรงและขนาด จาก

การศึกษาพบวา่ลกัษณะพฤติกรรมของผูซ้ื้อจะซ้ือลกัษณะดอก ชอบสีขาว สีชมพู และแดง กา้น ยาว 

50 เซนติเมตร ข้ึนไปดอกขนาดเล็ก เป็นตน้ ซ่ึงถ้าผูป้ลูกหรือผูข้ายมีสินคา้ท่ีมีลกัษณะตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดโอกาสท่ีจะขาย สร้างก าไรไดย้่อมสูงข้ึน ในดา้นกระบวนการ ถา้มีการพฒันาดา้น

การเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียวท่ีมีการดูแลมากข้ึนก็จะท าใหล้ดการเกิดต าหนิในดอกได ้

ในดา้นบุคคลพบวา่ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัอธัยาศยัของพนกังาน มากกวา่ความรู้ดา้นดอกปทุม

มาของพนกังาน แมพ้บวา่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือกดอกปทุมมาเอง แต่อาจเพาะผูซ้ื้อมีความรู้

ดา้นปทุมมาในระดบัหน่ึง ค าแนะน าจึงไม่มีผลอะไรกบัการตดัสินใจ ดงันั้นผูข้ายควรมุ่งเนน้อธัยาศยั 

ความเป็นกนัเองของพนกังานใหม้าก  

ในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัส่วนลดมาก การจดัรายการส่งเสริม

การขายควร เนน้ท่ีการลดราคา โดยอาจลดราคาในกรณีซ้ือมาก แต่ไม่ควรใชก้ารแถมสินคา้เน่ืองจากผู ้

ซ้ือไม่ใหค้วามส าคญัและ จากการท่ีผูซ้ื้อจ านวนมากก าหนดปริมาณดอกท่ีจะซ้ือไวแ้ลว้ 

ในด้านช่องทางการจ าหน่าย พบว่าผูซ้ื้อบางส่วน เป็นผูป้ระกอบอาชีพตกแต่ง ท่ีใช้ดอกไม้

จ  านวนมาก ท่ีมีการเตรียมการมาก่อนถา้มีการติดต่อซ้ือกบับริษทัโดยตรง พร้อมจดัส่ง จะเป็นการช่อง

ทางการขายท่ีมากข้ึนอีกช่องทาง และลดความเสียหายจากการขนส่ง 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี ไดศึ้กษาผู ้

เคยซ้ือดอกปทุมมาซ่ึงเก็บแบบสอบถาม ในช่วงท่ีดอกยงัไม่ออกสู่ตลาด เน่ืองจากเง่ือนไขดา้นเวลา ถา้

มีการศึกษาพฤติกรรมในช่วงท่ีดอกออกและถา้ผูซ้ื้อในขณะท่ีซ้ือน่าจะไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน จาก

กลุ่มท่ีซ้ือดอกไดท่ี้ซ้ือเฉพาะในช่วงเวลา  

ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูซ้ื้อดอกไมท้ั้งระบบท่ีออกในช่วงเดียวกนั เน่ืองจาก ดอกไมช้นิดอ่ืน

เป็นสินคา้คู่แข่งของดอกปทุมมาเพื่อน าขอ้มูลมาปรับเปล่ียนทั้งช่วงเวลาปลูก และ การวางแผนเก็บ

เก่ียวต่อไป เช่น พฤติกรรมการซ้ือดอกไมใ้นประเทศไทย หรือในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงศึกษาการใช้

ดอกปทุมมาของผูค้า้ส่งดอกปทุมมา และศึกษาระบบห่วงโซ่คุณค่าของดอกปทุมมาในประเทศ  

ควรมีการศึกษาดา้นพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือท่ีเปล่ียนบ่อยคร้ังและ

จะมีสินค้าประเภทดอกไม้ทั้ งท่ีจะน าเข้ามาเพิ่มเติม และการส่งออกดอกปทุมมา เน่ืองจากการเปิด 

รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ จงัหวดัเชียงใหม่ยงัมี

ชาวต่างชาติท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวระยะสั้น และระยะยาว ท่ีซ้ือดอกไมด้ว้ยท่ีแต่ละปีจะมี เช้ือชาติท่ีต่างกนั

และความชอบท่ีแตกต่างกันเช่น พฤติกรรมการซ้ือดอกไม้ของชาวต่างชาติ ทั้ งพักระยะยาว 

(longstay)ในประเทศไทยและนกัท่องเท่ียว 


