
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก     
ผาฝายทอมือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา 4 ประการ คือ 
วัตถุประสงคขอท่ีหนึ่ง เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝาย  
ทอมือ วัตถุประสงคขอท่ีสอง เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผา
ฝายทอมือ วัตถุประสงคขอท่ีสาม เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอ
มือ และวัตถุประสงคขอท่ีส่ี เพื่อใหทราบถึงขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากผาฝาย
ทอมือ โดยผลการศึกษาท่ีไดนําเสนอเปน 5 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงลักษณะของผูบริโภค
ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และภูมิลําเนา ผลการศึกษามีดังนี้  

 
4.1.1 เพศของกลุมตัวอยาง 

จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา
กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือมีจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 72.67 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
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กลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา         
ถนนชางคลาน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

ชาย จํานวน 34 48 82 

  รอยละ 22.67 32.00 27.33 

หญิง จํานวน 116 102 218 

  รอยละ 77.33 68.00 72.67 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.1.2 อายุของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญมีอายุระหวาง 20-35 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.67 รองลงมาคือ มีอายุ   
ระหวาง 36-50 ป คิดเปนรอยละ 21.67 ตามลําดับ  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 

ชางคลาน พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 20-35 ป รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 36-50 ป ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

นอยกวา 20 ป จํานวน 17 19 36 

  รอยละ 11.33 12.67 12.00 

20-35 ป จํานวน 109 82 191 

  รอยละ 72.67 54.67 63.67 

36-50 ป จํานวน 18 47 65 

  รอยละ 12.00 31.33 21.67 

มากวา 50 ป จํานวน 6 2 8 

  รอยละ 4.00 1.33 2.66 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.1.3 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษาจากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 

ราย พบวากลุมผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพโสด คือ มีจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 71.33 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน  

ชางคลาน พบวาสวนใหญมีสถานภาพโสด ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 กลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมสม 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

โสด จํานวน 116 98 214 

  รอยละ 77.33 65.33 71.33 

สมรส จํานวน 34 52 86 

  รอยละ 22.67 34.67 28.67 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.1.4 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มีจํานวน 208 คน คิดเปน
รอยละ 69.34 รองลงมาคือ ระดับ ปวช / ปวส และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 

ชางคลาน สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับ ปวช / ปวส และระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตาราง 4.4 กลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

ประถมศึกษา จํานวน 2 0 2 

  รอยละ 1.33 0.00 0.66 

มัธยมศึกษา จํานวน 7 6 13 

  รอยละ 4.67 4.00 4.33 

ปวช / ปวส จํานวน 19 23 42 

  รอยละ 12.67 15.33 14.00 

อนุปริญญา จํานวน 1 0 1 

  รอยละ 0.67 0.00 0.33 

ปริญญาตรี จํานวน 107 101 208 

  รอยละ 71.33 67.33 69.34 

สูงกวาปริญญา จํานวน 14 20 34 

  รอยละ 9.33 13.34 11.34 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.1.5 อาชีพของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คือมีจํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 28 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา และรับราชการ ตามลําดับ 

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
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กลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย สวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 31.33 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา และรับราชการ 
ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี ไนทบารซา ถนนชางคลาน สวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 24.67 รองลงมาคือ รับราชการ และนักเรียน / 
นักศึกษา ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 

 
ตาราง 4.5 กลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 32 25 57 

  รอยละ 21.33 16.67 19.00 

รับราชการ จํานวน 24 31 55 

  รอยละ 16.00 20.67 18.34 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 12 19 31 

  รอยละ 8.00 12.66 10.33 

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 47 37 84 

  รอยละ 31.33 24.67 28.00 

ธุรกิจสวนตัว จํานวน 22 15 37 

  รอยละ 14.67 10.00 12.33 

รับจาง จํานวน 13 23 36 

  รอยละ 8.67 15.33 12.00 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.1.6 ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 
48 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001 - 20,000 บาท และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน          
20,001 - 30,000 บาท ตามลําดับ 

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย พบวาสวนใหญมีรายได

เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี ไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาสวนใหญ
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 

 

ตาราง 4.6 กลุมตัวอยางจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 69 75 144 

  รอยละ 46.00 50.00 48.00 

10,001 - 20,000 บาท จํานวน 37 26 63 

  รอยละ 24.67 17.33 21.00 

20,001 - 30,000 บาท จํานวน 26 32 58 

  รอยละ 17.33 21.33 19.34 

30,001 - 40,000 บาท จํานวน 15 13 28 

  รอยละ 10.00 8.67 9.33 

40,001 - 50,000 บาท จํานวน 3 1 4 

  รอยละ 2.00 0.67 1.33 

50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 0 3 3 

  รอยละ 0.00 2.00 1.00 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.1.7 ภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนชาวไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
58.33 รองลงมาคือ ชาวไทยท่ีมาจากภาคอ่ืนๆ และชาวไทยท่ีมาจากภาคเหนือ ตามลําดับ 

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 

ชางคลาน พบวาสวนใหญเปนชาวไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม รองลงมาคือ ชาวไทยท่ีมาจาก
ภาคอ่ืนๆ และชาวไทยท่ีมาจากภาคเหนือ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 

 
ตาราง 4.7 กลุมตัวอยางจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

เพศ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา  
ถนนชางคลาน 

ชาวไทยที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 106 69 175 

 รอยละ 70.67 46.00 58.33 

ชาวไทยที่มาจากภาคเหนือ จํานวน 16 38 54 

  รอยละ 10.67 25.33 18.00 

ชาวไทยที่มาจากภาคอื่นๆ จํานวน 28 43 71 

  รอยละ 18.66 28.67 23.67 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.2 พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ประกอบดวย ผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ วัตถุประสงคในการ
ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ สาเหตุในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือจากสถานท่ี
จัดจําหนาย ผลการศึกษามีดังนี้ 

 
4.2.1 ผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ 

จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา
กลุมผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
มีจํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 72.33 จํานวนท่ีซ้ือมีท้ังส้ิน 320 ช้ิน และจํานวนเฉล่ีย คิดเปน 1.47 
ช้ินตอคน รองลงมาคือ หมวดเสื้อผาและเครื่องแตงกาย มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 49.33   
จํานวนท่ีซ้ือมีท้ังส้ิน 195 ช้ิน และจํานวนเฉล่ีย คิดเปน 1.32 ช้ินตอคน ลําดับท่ีสาม หมวดผืนผา มี
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.67 จํานวนท่ีซ้ือมีท้ังส้ิน 41 ช้ิน และจํานวนเฉล่ีย คิดเปน 1.64    
ช้ินตอคน เนื่องมาจากหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง มีราคาถูกกวาหมวดอ่ืนๆ ทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด สวนหมวดผาผืนมีราคาแพง ทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือนอยกวาหมวดอ่ืนๆ 
ทําใหมีจํานวนช้ินเฉล่ียตอคนสูงท่ีสุด 

และจํานวนสูงสุดท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือแตละหมวด มีดังนี้ หมวดผาผืน มีจํานวน 2 ชิ้น 
หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย มีจํานวน 3 ช้ิน และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง มีจํานวน  
9 ช้ิน สวนจํานวนข้ันตํ่าสุดท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือแตละหมวด มีดังนี้ หมวดผาผืน มีจํานวน 1 ช้ิน 
หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย มีจํานวน 1 ช้ิน และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง มีจํานวน 1 
ช้ิน  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 

ชางคลาน พบวาสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือจากหมวดเคร่ืองประดับและของ
ตกแตงมากท่ีสุด รองลงมาคือ หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย และหมวดผาผืน ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.8 
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ตาราง 4.8 จํานวนผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือของกลุมตัวอยางจําแนกตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝาย     
ทอมือ 
 

ผลิตภัณฑ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

หมวดผืนผา       

.- จํานวนผูบริโภคที่เลือกซื้อ (คน) 17 (11.33) 18 (12.00) 35 (11.67) 

.- จํานวนที่เลือกซื้อ (ช้ิน) 22  19  41  

.- จํานวนช้ินเฉล่ีย/คน 1.29 1.05 1.64 

หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย       

.- จํานวนผูบริโภคที่เลือกซื้อ (คน) 76 (50.67) 72 (48.00) 148 (49.33) 

.- รวมจํานวนที่เลือกซื้อ (ช้ิน) 102  93  195  

.- จํานวนช้ินเฉล่ีย/คน 1.34 1.29 1.32 

หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง       

.- จํานวนผูบริโภคที่เลือกซื้อ (คน) 104 (69.33) 113 (75.33) 217 (72.33) 

.- รวมจํานวนที่เลือกซื้อ (ช้ิน) 162  158  320  

.- จํานวนช้ินเฉล่ีย/คน 1.56 1.40 1.47 

รวม จํานวนที่เลือกซื้อ (ช้ิน) 286 270 556 

ท่ีมา : จากการสํารวจ                                                                                                                              
หมายเหตุ : 1. ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงคารอยละ 

 
4.2.2 คาใชจายในการเลือกซ้ือ 

1) คาใชจายแยกตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย 
พบวา หมวดผืนผา มีคาใชจายสูงท่ีสุดเฉล่ีย 1,180.80 บาทตอคน รองลงมาคือ หมวดเส้ือผาและ
เคร่ืองแตงกาย และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ตามลําดับ เนื่องมาจากราคาผลิตภัณฑใน
หมวดผืนผามีราคาแพงกวาหมวดอ่ืนๆ สงผลมีคาใชจายเฉล่ียตอคนสูงท่ีสุด   
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 และคาใชจายตอช้ินสูงสุดของแตละหมวด มีดังนี้ หมวดผืนผา เปนมูลคา 1,200 บาท 
หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย เปนมูลคา 320 บาท และหมวดเครื่องประดับและของตกแตง เปน
มูลคา 270 บาท สวนคาใชจายตอช้ินตํ่าสุดแตละหมวด มีดังนี้ หมวดผืนผา เปนมูลคา 550 บาท 
หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย เปนมูลคา 150 บาท และหมวดเครื่องประดับและของตกแตง เปน
มูลคา 35 บาท  
 แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
 กลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 
ชางคลาน พบวาหมวดผืนผามีคาใชจายเฉล่ียตอคนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ หมวดเส้ือผาและเคร่ือง
แตงกาย และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตาราง 4.9 คาใชจายในการเลือกซ้ือของกลุมตัวอยางจําแนกตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 

ผลิตภัณฑ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

หมวดผืนผา       

.- รวมคาใชจาย (บาท) 16,560 12,960 29,520 

.- คาใชจายเฉล่ีย/คน 974.12 720.00 1,180.80 

หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย       

.- รวมคาใชจาย (บาท) 22,460 19,590 42,050 

.- คาใชจายเฉล่ีย/คน 295.52 272.08 284.12 

หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง       

.- รวมคาใชจาย (บาท) 15,890 13,710 29,600 

.- คาใชจายเฉล่ีย/คน 152.79 121.32 136.40 

รวม คาใชจาย (บาท) 54,910 46,260 101,170 

ท่ีมา : จากการสํารวจ                                                                                                                              
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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2) คาใชจายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย 
พบวา กลุมผูบริโภคมีคาใชจายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือทุกหมวดเฉล่ีย 337.23 
บาทตอคน และรอยละ 66.33 มีคาใชจายในการเลือกซ้ือตอคร้ังนอยกวา 300 บาท เนื่องมาจากกลุม
ผูบริโภคสวนใหญมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา และอยูในวัยเร่ิมตนทํางาน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
สูงมาก และผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือสวนใหญอยูในหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ซ่ึงมีราคาถูก 
สงผลทําใหมีคาใชจายในการเลือกซ้ือตอคร้ังนอย 300 บาทมากท่ีสุด 
 แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
 กลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 
ชางคลาน พบวากลุมตัวอยางมีคาใชจายในการเลือกซ้ือตอคร้ังนอยกวา 300 บาทมากท่ีสุด รองลงมา
คือ มีคาใชจายในการเลือกซ้ือตอคร้ังระหวาง 301 – 600 บาท ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตาราง 4.10 คาใชจายของกลุมตัวอยางในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 

คาใชจายในการเลือกซื้อ  สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

นอยกวา 300 98 (65.33) 101 (67.33) 199 (66.33) 

301 - 600 บาท 28 (18.67) 23 (15.33) 51 (17.00) 

601 - 900 บาท 8 (5.33) 13 (8.67) 21 (7.00) 

901 - 1,200 บาท 10 (6.67) 4 (2.67) 14 (4.67) 

มากกวา 1,200 บาท 6 (4.00) 9 (6.00) 15 (5.00) 

รวม 150 (100.00) 150 (100.00) 300 (100.00) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ                                                                                                                              
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงคารอยละ 
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4.2.3 วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือ 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา
กลุมผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวมท้ัง 3 หมวด เพื่อนําไปใชเอง       
เปนจํานวน  274 คน  คิดเปนรอยละ 91.33 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมาคือ              
ซ้ือไปเปนของฝาก เปนจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 37.67  ตามลําดับ เนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนชาวไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม สวนนักทองเท่ียวชาวไทยจากภาคอ่ืนๆ มี      
ไมมาก สงผลใหซ้ือไปเปนของฝากนอยกวาซ้ือเพื่อนําไปใชเอง 

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนน 

ชางคลาน พบวาสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวมท้ัง 3 หมวด เพื่อนําไปใชเอง 
รองลงมาคือ ซ้ือไปเปนของฝาก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตาราง 4.11 วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 

  สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม 
 

    ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

วัตถุประสงคใน หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด 

การเลอืกซือ้ ผืนผา เสื้อผาและ เครื่องประดับ ผืนผา เสื้อผาและ เครื่องประดับ 
      เครื่องแตงกาย และของตกแตง   เครื่องแตงกาย และของตกแตง 

ซื้อไปใช จํานวน 13 61 70 12 46 72 274 

เอง รอยละ 8.67 40.67 46.67 8.00 30.67 48.00 91.33 

ซื้อเปน จํานวน 4 15 31 6 24 33 113 

ของฝาก รอยละ 2.67 10.00 20.67 4.00 16.00 22.00 37.67 

ซื้อไปขาย จํานวน 0 0 3 0 2 8 13 

ตอ รอยละ 0.00 0.00 2.00 0.00 1.33 5.33 4.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : 1. ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 2. คารอยละของจํานวนตัวอยางในแตละกลุม 
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4.2.4 ความถ่ีในการซ้ือ 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

สวนใหญกลุมผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวมท้ัง 3 หมวด มีความถ่ีในการซ้ือ    
2 - 3 เดือนคร้ัง  เปนจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 90.33 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รองลงมาคือ ซ้ือเดือนละคร้ัง เปนจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.67  ตามลําดับ เนื่องมาจาก
ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอย เพราะยังอยูในวัยเรียนและวัยเร่ิมตนทํางาน และ
สินคาสวนใหญยังไมมีแบบใหมๆ  มาใหเลือกซ้ือสงผลใหความถ่ีในการซ้ือตอเดือนมีไมมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา  ถนน

ชางคลาน พบวากลุมผูบริโภคสวนใหญท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวมท้ัง 3 หมวด        
มีความถ่ีในการซ้ือ 2 – 3 เดือนครั้ง รองลงมาคือ ซ้ือเดือนละคร้ัง ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 
4.12 

 
ตาราง 4.12 ความถ่ีในการซ้ือของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 

  สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม 
 

    ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

ความถี่ในการซ้ือ หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด 

  ผืนผา เสื้อผาและ เครื่องประดับ ผืนผา เสื้อผาและ เครื่องประดับ 

      เครื่องแตงกาย และของตกแตง   เครื่องแตงกาย และของตกแตง 

ซื้อเปน จํานวน 3 15 5 7 5 14 49 

คร้ังแรก รอยละ 2.00 10.00 3.33 6.67 3.33 46.67 16.33 

ซื้อเดือน จํานวน 5 8 31 3 6 27 80 

ละคร้ัง รอยละ 3.33 5.33 20.67 2.00 4.00 18.00 26.67 

ซื้อ 2-3 เดือน จํานวน 9 53 68 8 61 72 271 

คร้ัง รอยละ 6.00 35.33 45.33 5.33 40.67 48.00 90.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : 1. ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 2. คารอยละของจํานวนตัวอยางในแตละกลุม 
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4.2.5 บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวมท้ัง 3 หมวด เปนการตัดสินใจเอง 
จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 75 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมา คือ เพื่อน               
และบุคคคลอ่ืนๆ เชน ไกดนําเท่ียว ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากลุมผูบริโภคมีความช่ืนชอบใน
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือเปนพิเศษ และสวนใหญอยูวัยเร่ิมตนทํางานจนถึงในวัยทํางาน มีรายได
เปนของตัวเอง ทําใหสามารถตัดสินใจซ้ือเองได  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวมท้ัง 3 หมวด           

ท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย พบวาสวนใหญเปนการตัดสินใจเอง รองลงมาคือ เพื่อน ตามลําดับ  
ในขณะท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาสวนใหญเปนการตัดสินใจเอง รองลงมาคือ บุคคคล
อ่ืนๆ เชน ไกดนําเท่ียว ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 

 

ตาราง 4.13 บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

    สถานท่ีจัดจําหนาย 

    ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

รวม 
 

การตัดสินใจ หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด 

  ผาผืน เสื้อผาและ เครื่องประดับ ผาผืน เสื้อผาและ เครื่องประดับ 

      เครื่องแตงกาย และของตกแตง   เครื่องแตงกาย และของตกแตง 

ตัดสินใจเอง จํานวน 10 54 49 11 43 58 225 

  รอยละ 6.67 36.00 32.67 7.33 28.67 38.67 75.00 

บุคคลใน จํานวน 2 5 12 1 8 6 34 

ครอบครัว รอยละ 1.33 3.33 8.00 0.67 5.33 4.00 11.33 

เพื่อน จํานวน 3 12 26 1 6 18 66 

  รอยละ 2.00 8.00 17.66 0.67 4.00 12.00 22.00 

คนขาย จํานวน 1 3 15 2 3 9 33 

  รอยละ 0.67 2.00 10.00 1.33 2.00 6.00 11.00 

บุคคลอื่นๆ  เชน จํานวน 1 2 2 3 12 22 42 

ไกดนําเท่ียว รอยละ 0.67 1.33 1.33 2.00 8.00 14.67 14.00 
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : 1. ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 2. คารอยละของจํานวนตัวอยางในแตละกลุม 
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4.2.6 สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จํานวน 300 ราย พบวา

สาเหตุสวนใหญในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของกลุมตัวอยาง ซ้ือเพราะมี
สินคาท่ีหลากหลาย จํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ ซ้ือโดยบังเอิญ จํานวน 61 ราย 
คิดเปนรอยละ 20.33 ตามลําดับ  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ปรากฏวา 
กลุมผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดินวันวันอาทิตย พบวาสาเหตุสวนใหญ

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะมีสินคาท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ ซ้ือโดยบังเอิญ ตามลําดับ ในขณะ
ท่ีกลุมผูบริโภคท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาสาเหตุสวนใหญในการตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะมี
สินคาท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ ทุกคร้ังท่ีมาจังหวัดเชียงใหม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูบริโภค
สวนหนึ่งเปนชาวไทยท่ีมาจากภาคอ่ืนๆ เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม  และพักท่ีไนทบาซาร ถนน 
ชางคลาน  ทําใหเลือกท่ีจะจับจายใชสอยใกลสถานท่ีพัก ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตาราง 4.14 สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซ้ือของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีจัดจําหนาย 
 

สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
สถานท่ีจัดจําหนาย 

รวม ถนนคนเดินวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

ซื้อโดยบังเอิญ จํานวน 32 29 61 

  รอยละ 21.34 19.33 20.33 

เปนรานคาประจํา จํานวน 30 15 45 

  รอยละ 20.00 10.00 15.00 

มีสินคาที่หลากหลาย จํานวน 48 51 99 

  รอยละ 32.00 34.00 33.00 

สินคามีคุณภาพ จํานวน 20 16 36 

  รอยละ 13.33 10.67 12.00 

ทุกครั้งที่มาจังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 39 59 

  รอยละ 13.33 26.00 19.67 

รวม จํานวน 150 150 300 

  รอยละ 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

หัวขอนี้ เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอ
มือในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงปจจัยออกเปน 4 ดาน คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานการจัดจําหนาย  

โดยแยกพิจารณาออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนแรก พิจารณา 3 ดาน คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขาย และสวนท่ีสอง พิจารณา ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย 

 
4.3.1 ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริม

การขาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ  
การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน

การสงเสริมการขาย ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค โดย
จําแนกหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดผืนผา หมวดเส้ือผาและ
เคร่ืองแตงกาย และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ผลจากการศึกษามีดังนี้ 
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1) หมวดผืนผา 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในสถานท่ีจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผืนผา ในระดับมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาตัวแปรของปจจัยดานตางๆ พบวา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผืนผา ของกลุมผูบริโภคท่ีถนนคนเดิน       
วันอาทิตยใหความสําคัญ เปนอันดับแรกคือ รูปแบบและคุณภาพสินคา รองลงมาคือ ประโยชน
ทางดานการใชสอย ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคที่ไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปน
อันดับแรกคือ ประโยชนทางดานการใชสอย รองลงมาคือ รูปแบบและคุณภาพสินคา  ตามลําดับ  

ปจจัยดานราคา ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผืนผา ของกลุมผูบริโภคที่ถนนคนเดินวันอาทิตย  และท่ี     
ไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา
คือ สามารถตอรองราคาได และราคาของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานการสงเสริมการ
ขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผืนผา ของกลุมผูบริโภคท่ี
ถนนคนเดินวันอาทิตย  และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับแรกคือ 
พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ และการรับ
เปล่ียนสินคาคืน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตาราง 4.15 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการ
สงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผืนผา 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ  
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา  
ถนนชางคลาน 

(หมวดผืนผา) 
คะแนน 
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน 
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ             

1. รูปแบบและคุณภาพสินคา 2.88 1 2.89 2 2.89 มาก 

2. ประโยชนทางดานการใชสอย 2.82 2 2.94 1 2.88 มาก 

3. ตราสินคา 2.24 4 2.06 4 2.15 ปานกลาง 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 2.53 3 2.72 3 2.63 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.62 - 2.65 - 2.64 มาก 

ดานราคา             

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 2.76 1 2.83 1 2.80 มาก 

6. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เก่ียวของ 2.47 3 2.33 3 2.40 ปานกลาง 

7. สามารถตอรองราคาได 2.71 2 2.61 2 2.66 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.65 - 2.59 - 2.62 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย             

8. พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ 2.59 2 2.44 2 2.52 มาก 

9. พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการท่ีดี 2.65 1 2.67 1 2.66 มาก 

10. ของแถม / สวนลด 2.41 3 2.28 3 2.35 ปานกลาง 

11. การรับเปล่ียนสินคาคืน 2.59 2 2.44 2 2.52 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.56 - 2.46 - 2.51 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 1 และ 5 ภาคผนวก ข  
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2) หมวดเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในสถานท่ีจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยการสงเสริมการขาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย ในระดับมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาตัวแปรของปจจัยดานตางๆ พบวา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑจากผาฝายทอมือในหมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย ของกลุมผูบริโภคที่
ถนนคนเดินวันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับแรกคือ รูปแบบ
และคุณภาพสินคา รองลงมาคือ ประโยชนทางดานการใชสอย และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย 
ตามลําดับ  

ปจจัยดานราคา ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย ของกลุมผูบริโภคท่ีถนนคนเดิน     
วันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได และราคาของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานการสงเสริมการ
ขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกายของ  
กลุมผูบริโภคท่ีถนนคนเดินวันอาทิตย  และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับ
แรกคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ และ
การรับเปล่ียนสินคาคืน ตามลําดับ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
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ตาราง 4.16 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการ
สงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเส้ือผาและ
เคร่ืองแตงกาย 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ  
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา  
ถนนชางคลาน 

(หมวดเส้ือผาและเครื่องแตงกาย) 
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ             

1. รูปแบบและคุณภาพสินคา 2.96 1 2.93 1 2.95 มาก 

2. ประโยชนทางดานการใชสอย 2.95 2 2.90 2 2.93 มาก 

3. ตราสินคา 2.89 4 2.31 4 2.60 มาก 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 2.92 3 2.83 3 2.88 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.93 - 2.74 - 2.84 มาก 

ดานราคา             

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 2.93 1 2.89 1 2.91 มาก 

6. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เก่ียวของ 2.36 3 2.28 3 2.32 ปานกลาง 

7. สามารถตอรองราคาได 2.74 2 2.85 2 2.80 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.68 - 2.67 - 2.68 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย             

8. พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ 2.83 2 2.86 2 2.85 มาก 

9. พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการท่ีดี 2.87 1 2.88 1 2.88 มาก 

10. ของแถม / สวนลด 2.39 4 2.32 4 2.36 ปานกลาง 

11. การรับเปล่ียนสินคาคืน 2.79 3 2.63 3 2.71 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.72 - 2.67 - 2.70 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 2 และ 6 ภาคผนวก ข 
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3) หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในสถานท่ีจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยการสงเสริมการขาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ในระดับมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาตัวแปรของปจจัยดานตางๆ พบวา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ของกลุม
ผูบริโภคท่ีถนนคนเดินวันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับแรก
คือ รูปแบบและคุณภาพสินคา รองลงมาคือ ประโยชนทางดานการใชสอย และมีสินคาใหเลือก
หลากหลาย ตามลําดับ  

ปจจัยดานราคา ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ของกลุมผูบริโภคที่ถนนคน
เดิน วันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ เปนอันดับแรกคือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได และราคาของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาตัวแปรของปจจัยดานการสงเสริมการ
ขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
ของกลุมผูบริโภคที่ถนนคนเดินวันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความสําคัญ        
เปนอันดับแรกคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรูใน
ผลิตภัณฑ และการรับเปล่ียนสินคาคืน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 
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ตาราง 4.17 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการ
สงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเครื่องประดับ
และของตกแตง 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ  
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา  
ถนนชางคลาน 

(หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง) 
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ             

1. รูปแบบและคุณภาพสินคา 2.88 2 2.81 2 2.85 มาก 

2. ประโยชนทางดานการใชสอย 2.90 1 2.87 1 2.89 มาก 

3. ตราสินคา 2.28 4 2.30 4 2.29 ปานกลาง 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 2.74 3 2.78 3 2.76 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.70 - 2.69 - 2.70 มาก 

ดานราคา             

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 2.78 1 2.80 1 2.79 มาก 

6. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เก่ียวของ 2.52 3 2.65 3 2.59 มาก 

7. สามารถตอรองราคาได 2.70 2 2.73 2 2.72 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.67 - 2.73 - 2.70 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย             

8. พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ 2.66 2 2.72 2 2.69 มาก 

9. พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการท่ีดี 2.69 1 2.76 1 2.73 มาก 

10. ของแถม / สวนลด 2.51 4 2.50 4 2.51 มาก 

11. การรับเปล่ียนสินคาคืน 2.60 3 2.68 3 2.64 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.62 - 2.67 - 2.64 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 3 และ 7 ภาคผนวก ข 
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4.3.2 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายมอมือ จําแนกตามสถานท่ีจัดจําหนาย 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในสถานท่ีจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาความ
สะดวกในการมาเลือกซ้ือสินคา รานคาหางาย การจัดตกแตงราน ความสะอาดของราน และอยูใน
แหลงทองเท่ียว มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในระดับมาก สวนสถานท่ี
จอดรถสะดวกสบาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในระดับปานกลาง  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนาย 
พบวาการท่ีสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงทองเท่ียว เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของท้ัง 2 กลุม ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตาราง 4.18 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ จําแนกตามสถานท่ีจัดจําหนาย 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ  
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา  
ถนนชางคลาน 

  
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ดานการจัดจําหนาย             

1. ความสะดวกในการมาเลือกซื้อสินคา 2.95 2 2.86 2 2.91 มาก 

2. รานคาหางาย 2.53 5 2.74 3 2.64 มาก 

3. การจัดตกแตงราน 2.92 3 2.69 4 2.81 มาก 

4. ความสะอาดของราน 2.87 4 2.65 5 2.76 มาก 

5. มีที่จอดรถสะดวกสบาย 2.06 6 2.29 6 2.18 ปานกลาง 

6. อยูในแหลงทองเที่ยว 2.97 1 2.92 1 2.95 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.72 - 2.69 - 2.71 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 4 ภาคผนวก ข 
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4.3.3 ภาพรวมอันดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผา
ฝายทอมือ จําแนกตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

การวิเคราะหภาพรวมอันดับความสําคัญของปจจัยแตละดาน ประกอบดวย ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขาย เพื่อศึกษาวาปจจัยแตละดานมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคอยูในอันดับใด โดยจําแนกตามหมวด
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดผืนผา หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 
และหมวดเครื่องประดับและของตกแตง และแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาฝาย
ทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน ผลจากการศึกษามีดังนี้ 

 
 1) หมวดผืนผา 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดินวันอาทิตย 
พบวาปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ เปนอันดับแรก 
รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภค
ท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก
ผาฝายทอมือเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขาย 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 

 2) หมวดเสื้อผาละเคร่ืองแตงกาย 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดินวันอาทิตย 

พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ เปนอันดับแรก 
รองลงมา คือ ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคท่ี
ไนทบาซาร ถนนชางคลาน พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก
ผาฝายทอมือ เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขาย 
เทากัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 

 3) หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดินวันอาทิตย 

พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคที่
ไนทบาซาร ถนนชางคลาน พบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผา
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ฝายทอมือเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขาย 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 

ตาราง 4.19 แสดงภาพรวมอันดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
จากผาฝายทอมือ จําแนกตามผลิตภัณฑและสถานท่ีจัดจําหนาย 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ สถานท่ีจัดจําหนาย 

ผลิตภณัฑจากผาฝายทอมือ  ถนนคนเดนิวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

  คะแนนเฉล่ีย อันดับ คะแนนเฉล่ีย อันดับ 

(หมวดผนืผา)         

ดานผลิตภัณฑ 2.62 2 2.65 1 

ดานราคา 2.65 1 2.59 2 

ดานการสงเสริมการขาย 2.56 3 2.46 3 

(หมวดเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย)         

ดานผลิตภัณฑ 2.93 1 2.74 1 

ดานราคา 2.68 3 2.67 2 

ดานการสงเสริมการขาย 2.72 2 2.67 2 

(หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง)         

ดานผลิตภัณฑ 2.70 1 2.69 2 

ดานราคา 2.67 2 2.70 1 

ดานการสงเสริมการขาย 2.62 3 2.64 3 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
4.4 ความพึงพอใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

หัวขอนี้ เปนการวิเคราะหความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของ
ผูบริโภคในดานตางๆ ในการศึกษาคร้ังนี้ไดแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา     
ดานการสงเสริมการขาย และดานการจัดจําหนาย ผลการศึกษามีดังนี้ 
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โดยแยกพิจารณาออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนแรก พิจารณา 3 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ   
ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย และสวนท่ีสอง พิจารณา ดานการจัดจําหนาย ผลการศึกษามี
ดังนี้ 

4.4.1 ระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคในดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย  

การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริม  การ
ขาย ท่ีมีตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค โดยจําแนกตามหมวดผลิตภัณฑ
จากผาฝายทอมือออกเปน 3 หมวดไดแก หมวดผืนผา หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย และหมวด
เคร่ืองประดับและของตกแตง ผลจากการศึกษามีดังนี้ 

1) หมวดผืนผา 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผาผืน ใน

สถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชาง
คลาน พบวาผูบริโภคใหความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ใน
ระดับมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาความพึงพอใจของตัวแปรในดานตางๆ พบวา 
ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานผลิตภัณฑท่ีกลุมผูบริโภคที่ถนนคนเดิน   

วันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ รูปแบบและคุณภาพสินคา เปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ประโยชนทางดานการใชสอย ตามลําดับ 

ดานราคา ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานราคาท่ีกลุมผูท่ีบริโภคถนนคนเดิน วันอาทิตย 
และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได และราคาของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานการสงเสริมการขายท่ีกลุม
ผูบริโภคถนนคนเดิน วันอาทิตย ใหความพึงพอใจ พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี เปนอันดับ
แรก รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคท่ีไนทบารซา      
ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ และการรับเปล่ียนสินคาคืน ในอันดับท่ีเทากัน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.20 
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ตาราง 4.20 แสดงระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคใน
หมวดผาผืน 
 

ความพึงพอใจในการเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค 
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา 
ถนนชางคลาน 

(หมวดผืนผา) 
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ             

1. รูปแบบและคุณภาพสินคา 2.88 2 2.78 2 2.83 มาก 

2. ประโยชนทางดานการใชสอย 3.00 1 3.00 1 3.00 มาก 

3. ตราสินคา 2.53 4 2.44 4 2.49 ปานกลาง 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 2.71 3 2.61 3 2.66 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.78 - 2.71 - 2.74 มาก 

ดานราคา             

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 2.82 1 2.72 1 2.77 มาก 

6. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เก่ียวของ 2.41 3 2.28 3 2.35 ปานกลาง 

7. สามารถตอรองราคาได 2.76 2 2.56 2 2.66 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.66 - 2.52 - 2.59 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย             

8. พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ 2.59 2 2.50 2 2.55 มาก 

9. พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการท่ีดี 2.65 1 2.67 1 2.66 มาก 

10. ของแถม / สวนลด 2.35 4 2.33 3 2.34 ปานกลาง 

11. การรับเปล่ียนสินคาคืน 2.53 3 2.50 2 2.52 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.53 - 2.50 - 2.52 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 9 และ 13 ภาคผนวก ข 
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2) หมวดเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเส้ือผาและ

เคร่ืองแตงกาย ในสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และ 
ไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาผูบริโภคใหความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน
การสงเสริมการขาย ในระดับมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาความพึงพอใจของตัวแปรในดานตางๆ พบวา 
ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานผลิตภัณฑท่ีกลุมผูบริโภคที่ถนนคนเดิน   

วันอาทิตย ใหความพึงพอใจ รูปแบบและคุณภาพสินคา และประโยชนทางดานการใชสอย เปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ตราสินคา ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ให
ความพึงพอใจ ประโยชนทางดานการใชสอย เปนอันดับแรก รองลงมาคือ รูปแบบและคุณภาพ
สินคา ตามลําดับ 

ดานราคา ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานราคาท่ีกลุมผูบริโภคท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย   
ใหความพึงพอใจ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได 
ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภคที่ไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ สามารถตอรอง    
ราคาได เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานการสงเสริมการขายท่ีกลุม
ผูบริโภคท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ พนักงานขาย
มีอัธยาศัยและบริการดี เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การรับเปล่ียนสินคาคืน ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.21 
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ตาราง 4.21 แสดงระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคใน
หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 
 

ความพึงพอใจในการเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค 
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา 
ถนนชางคลาน 

(หมวดเส้ือผาและเครื่องแตงกาย) 
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ             

1. รูปแบบและคุณภาพสินคา 3.00 1 2.94 2 2.97 มาก 

2. ประโยชนทางดานการใชสอย 3.00 1 3.00 1 3.00 มาก 

3. ตราสินคา 2.93 2 2.40 4 2.67 มาก 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 2.88 3 2.85 3 2.87 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.95 - 2.80 - 2.88 มาก 

ดานราคา             

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 2.96 1 2.79 2 2.88 มาก 

6. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เก่ียวของ 2.59 3 2.64 3 2.62 มาก 

7. สามารถตอรองราคาได 2.83 2 2.92 1 2.88 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.79 - 2.78 - 2.79 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย             

8. พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ 2.78 3 2.76 3 2.77 มาก 

9. พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการท่ีดี 2.91 1 2.93 1 2.92 มาก 

10. ของแถม / สวนลด 2.30 4 2.22 4 2.26 ปานกลาง 

11. การรับเปล่ียนสินคาคืน 2.80 2 2.81 2 2.81 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.70 - 2.68 - 2.69 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 10 และ 14 ภาคผนวก ข 
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3) หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเคร่ืองประดับ

และของตกแตง ในสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย 
และไนทบารซา ถนนชางคลาน พบวาผูบริโภคใหความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ
ดานการสงเสริมการขาย ในระดับมาก  

แตเม่ือแยกพิจารณาความพึงพอใจของตัวแปรในดานตางๆ พบวา 
ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานผลิตภัณฑท่ีกลุมผูบริโภคที่ถนนคนเดิน   

วันอาทิตย และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ ประโยชนทางดานการใชสอย     
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ รูปแบบและคุณภาพสินคา ตามลําดับ 

ดานราคา ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานราคาท่ีกลุมผูบริโภคท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย 
และท่ีไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานการสงเสริมการขายท่ีกลุม
ผูบริโภคท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย ใหความพึงพอใจ พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี เปน  
อันดับแรก รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ ตามลําดับ สวนกลุมผูบริโภค         
ไนทบารซา ถนนชางคลาน ใหความพึงพอใจ พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดี เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ การรับเปล่ียนสินคาคืน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตาราง 4.22 แสดงระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคใน
หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
 

ความพึงพอใจในการเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค 
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา 
ถนนชางคลาน 

(หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง) 
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ             

1. รูปแบบและคุณภาพสินคา 2.86 2 2.87 2 2.87 มาก 

2. ประโยชนทางดานการใชสอย 2.91 1 2.94 1 2.93 มาก 

3. ตราสินคา 2.32 4 2.10 4 2.21 ปานกลาง 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 2.81 3 2.81 3 2.81 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.73 - 2.68 - 2.70 มาก 

ดานราคา             

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 2.69 1 2.73 1 2.71 มาก 

6. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เก่ียวของ 2.63 3 2.40 3 2.52 มาก 

7. สามารถตอรองราคาได 2.68 2 2.64 2 2.66 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.67 - 2.59 - 2.63 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย             

8. พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑ 2.67 2 2.69 3 2.68 มาก 

9. พนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการท่ีดี 2.79 1 2.78 1 2.79 มาก 

10. ของแถม / สวนลด 2.31 4 2.28 4 2.30 ปานกลาง 

11. การรับเปล่ียนสินคาคืน 2.66 3 2.70 2 2.68 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.61 - 2.61 - 2.61 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางท่ี 11 และ 15 ภาคผนวก ข 
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4.4.2 ระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคในดานการ
จัดจําหนาย จําแนกตามสถานท่ีจัดจําหนาย 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในสถานท่ีท่ีจัด
จําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน 
พบวาผูบริโภคใหความพึงพอใจ ความสะดวกในการมาเลือกซ้ือสินคา รานคาหางาย การจัดตกแตง
ราน  ความสะอาดของราน  และอยูในแหลงทองเท่ียว  ในระดับมาก  สวนสถานท่ีจอดรถ
สะดวกสบาย พบวาผูบริโภคใหพึงพอใจในระดับปานกลาง  

แตเม่ือแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนาย 
พบวา กลุมผูบริโภคท้ัง 2 กลุมใหความพึงพอใจ กับการท่ีสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลง

ทองเท่ียว เปนอันดับแรก  ดังแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตาราง 4.23 แสดงระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภคใน
ดานการจัดจําหนาย จําแนกตามสถานท่ีจัดจําหนาย  
 

ความพึงพอใจในการเลือกซื้อ สถานท่ีจัดจําหนาย 
รวม 

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค 
ถนนคนเดิน 
วันอาทิตย 

ไนทบารซา  
ถนนชางคลาน 

  
คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย อันดับ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานการจัดจําหนาย             

1. ความสะดวกในการมาเลือกซื้อสินคา 2.83 4 2.95 3 2.89 มาก 

2. รานคาหางาย 2.77 5 2.89 4 2.83 มาก 

3. การจัดตกแตงราน 2.88 2 2.96 2 2.92 มาก 

4. ความสะอาดของราน 2.85 3 2.88 5 2.87 มาก 

5. มีที่จอดรถสะดวกสบาย 1.31 6 2.40 6 1.86 ปานกลาง 

6. อยูในแหลงทองเที่ยว 3.00 1 3.00 1 3.00 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.61 - 2.85 - 2.73 มาก 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาราง 16 ภาคผนวก ข 
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4.4.3 ภาพรวมอันดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค 
จําแนกตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือและสถานท่ีจัดจําหนาย 

การวิเคราะหภาพรวมอันดับความสําคัญในแตละดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และดานการสงเสริมการขาย เพื่อศึกษาวาในแตละดานผูบริโภคความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมืออยูในอันดับใด โดยจําแนกตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
ออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดผืนผา หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย และหมวดเครื่องประดับและ
ของตกแตง และแยกพิจารณาตามสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไดแก ถนนคนเดิน  
วันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน ผลจากการศึกษามีดังนี้ 
 

1) หมวดผืนผา 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย 

และท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน พบวาผูบริโภค ใหความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 

2) หมวดเสื้อผาละเคร่ืองแตงกาย 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย 

และท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน พบวาผูบริโภค ใหความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 

3) หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือท่ีท่ีถนนคนเดิน        

วันอาทิตย พบวาผูบริโภค ใหความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานราคา 
และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ี     
ไนทบาซาร ถนนชางคลาน พบวาผูบริโภค ใหความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการขาย และดานราคา ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตาราง 4.24 อันดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค จําแนก
ตามหมวดผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือและสถานท่ีจําหนาย 
 

ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ สถานท่ีจัดจําหนาย 

ผลิตภณัฑจากผาฝายทอมือ ถนนคนเดนิวันอาทิตย ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

 ของผูบริโภค คะแนนเฉล่ีย อันดับ คะแนนเฉล่ีย อันดับ 

(หมวดผนืผา)         

ดานผลิตภัณฑ 2.78 1 2.71 1 

ดานราคา 2.66 2 2.59 2 

ดานการสงเสริมการขาย 2.53 3 2.52 3 

(หมวดเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย)         

ดานผลิตภัณฑ 2.95 1 2.80 1 

ดานราคา 2.79 2 2.78 2 

ดานการสงเสริมการขาย 2.70 3 2.68 3 

(หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง)         

ดานผลิตภัณฑ 2.73 1 2.68 1 

ดานราคา 2.67 2 2.59 3 

ดานการสงเสริมการขาย 2.61 3 2.61 2 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.5 ขอเสนอแนะของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

ดานผลิตภัณฑ คือ ผูบริโภคมีความเห็นวาควรออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑจากผาฝาย  
ทอมือใหมีความทันสมัยตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุมลูกคาวัยรุน
และวัยทํางาน ผลิตภัณฑควรมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี ใชงานไดนาน และควรสรางตราสินคาให
เปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับมากยิ่งข้ึน  

ดานราคา คือ ผูบริโภคเห็นวาราคาควรเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ไมควรตั้งราคาสูง
เกินกวาคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคตอรองราคา  

ดานการสงเสริมการขาย คือ ผูบริโภคเห็นวาผูผลิตควรอบรมพนักงานขายใหมีความรู
เร่ืองผลิตภัณฑและบริการมากข้ึนกวาเดิม ควรมีโปรโมช่ัน เชน การลดแลกแจกแถม เพื่อจูงใจให
ผูบริโภคกลับมาซ้ือสินคาอยางสมํ่าเสมอ และควรมีใบปลิวเพื่อโฆษณาสินคาแจกใหลูกคา  

ดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคเห็นวาควรจัดสถานท่ีจอดรถใหมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน และควรมีการจัดตกแตงรานท่ีดูแปลกใหมไมเหมือนใครเพื่อดึงใจลูกคาใหเขาไปเลือกซ้ือ
สินคา 
 


