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บทคัดยอ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือ และความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดมาจากแบบสอบถามกลุมผูบริโภคชาวไทยจํานวน 
300 ราย ซ่ึงเลือกมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ณ สถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือครบ
ท้ัง 3 หมวด บนถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบาซาร ถนนชางคลาน แหงละ 150 ราย และไดทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา และการประเมินคาแบบ Likert Scale  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง 
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 35 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท  
 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเครื่องประดับและ
ของตกแตง คิดเปนรอยละ 72.33 มีจํานวนท้ังส้ิน 320 ช้ิน จํานวนเฉล่ีย 1.47 ช้ินตอคน และมี
คาใชจายเฉล่ีย 136.40 บาทตอคน รองลงมาคือ หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย คิดเปนรอยละ 
49.33 มีจํานวนท้ังส้ิน 195 ช้ิน จํานวนเฉล่ีย 1.32 ช้ินตอคน และมีคาใชจายเฉล่ีย 284.12 บาทตอคน 
ลําดับท่ีสาม หมวดผืนผา คิดเปนรอยละ 11.67 มีจํานวนท้ังส้ิน 35 ช้ิน จํานวนเฉล่ีย 1.64 ช้ินตอคน 
และมีคาใชจายเฉล่ีย 1,180.80 บาทตอคน และมีคาใชจายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ



 

 
 

 
 

จ 

ทุกหมวดเฉล่ีย 337.23 บาทตอคน รอยละ 66.33 มีคาใชจายในการเลือกซ้ือตอคร้ังนอยกวา          
300 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซ้ือไปใชเอง และมีความถ่ีในการซ้ือ 2 – 3 เดือนคร้ัง และเปนการ
ตัดสินใจซ้ือเอง มีสาเหตุในการเลือกซ้ือเพราะมีสินคาท่ีหลากหลาย 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวด
ผืนผา พบวากลุมตัวอยางท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานราคา เปนอันดับ
แรก สวนกลุมตัวอยางท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปน
อันดับแรก สําหรับหมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย พบวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ตางใหความสําคัญ
กับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก สวนหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง พบวากลุม
ตัวอยางท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก ในขณะท่ี
กลุมตัวอยางท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานราคา เปนอันดับแรก 
 ผลการศึกษาปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาการท่ีสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลง
ทองเท่ียว เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของท้ัง 2 กลุม 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ
รวมท้ัง 3 หมวด พบวาท้ัง 2 กลุม ใหความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก  
 ผลการศึกษาดานการจัดจําหนาย พบวาท้ัง 2 กลุม ใหความพึงพอใจ กับการท่ีสถานท่ีจัด
จําหนายอยูในแหลงทองเท่ียว เปนอันดับแรก 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aims to focus on factors affecting customers buying decisions and 
satisfaction with regard to cotton woven products in Mueang District, Chiang Mai Province. The data 
used in this study was collected from questionnaires distributed to 300 Thai customers who were 
randomly selected at two locations selling all three categories of cotton woven products at the Sunday 
Walking Street and Night Bazaar markets on Chan Klan Road in Chiang Mai, with 150 questionnaires 
being distributed at each location. The information was analyzed and processed using descriptive 
statistics and the Likert Scale evaluation. 
 The study shows that most of the customers lived in Chiang Mai Province. Most of the 
samples were female, aged 20 - 35 years old, single, with a Bachelor’s degree and working for a 
private company; with a salary below 10,000 Baht. 
 Most of the sample customers bought cotton woven products in the accessories and 
decorative items category, with total of 320 pieces being bought (a percentage of 72.33) at an average 
of 1.47 pieces per person, with an average spend of 136.40 Baht per person. This is followed by the 
clothes and garments category with a total of 195 pieces (percentage of 49.33), at an average of



 

 
 

 
 

ช 

1.32 pieces per person and an average spend of 284.12 Baht per person. The third category is pieces of 
cloth with a total of 35 pieces being bought (percentage of 11.67), at an average of 1.64 pieces per 
person and an average spend of 1,180.80 Baht per person. The average total spends for all categories 
together were 337.23 Baht per person. In other words, 66.33 percent of the samples spent less than 300 
Baht on each purchase. The purpose of buying the products was for self-consumption, with a buying 
frequency of 2-3 times a month and with the buying decisions made individually. The reason for 
making the purchases was due to the variety of products on offer. 
 The study shows that for those customers at the Sunday Walking Street, the most important 
factor affecting their buying decision with regard to cotton woven products in the ‘piece of cloth’ 
category, was the cost. For clothes and apparel, the customers from both locations gave most weight to 
the quality of products themselves. For accessories and decorative items, the customers at the Sunday 
Walking Street thought the product quality/design was the biggest influence while at the Night Bazaar 
on Chan Klan Road, customer gave the highest weighting to cost. 
  In terms of distribution factors, the study shows that the selling points being located in the 
tourist areas was the biggest influence on customers’ buying decisions for cotton woven products. 
 The study also shows that, for all three categories of cotton woven products, the highest 
satisfaction factor affecting the customers’ buying decisions was the quality/design of the product 
itself. 
 For distribution channels, the study shows that the customers from both locations were 
satisfied with the fact that the sales points were located in the tourist areas. 
 


