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บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มี

วตัถุประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ 2) ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปท าการศึกษาโดย

เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ จ านวน 400 รายประกอบด้วยผูซ้ื้อและไม่ซ้ือมะขามแปรรูปจ านวน 206 และ 194 ราย 

ตามล าดบั ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ี

มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

แบบจ าลองโลจิท (logit model) 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) เป็นเพศหญิง อายุอยูร่ะหว่าง

18–35 ปี (ร้อยละ 60) สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 50) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72)  

รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 15,001–20,000 บาท (ร้อยละ 27) และประกอบอาชีพคา้ขายธุรกิจส่วนตวั

(ร้อยละ 29) ร้อยละ 53 ของผูบ้ริโภคมีระยะทางระหว่างท่ีพกัอาศยัถึงร้านจ าหน่ายมะขามแปรรูปท่ี

ใกลท่ี้สุดไม่เกิน 5 กิโลเมตรดา้นพฤติกรรมการบริโภคมะขามแปรรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือมะขาม

แปรรูป พบว่า ผูบ้ริโภคมกัเลือกซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ (ร้อยละ 94) สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมะขาม
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แปรรูปเพราะมะขามแปรรูปมีรสชาติอร่อย โดยซ้ือไปรับประทานเอง ตดัสินใจซ้ือเอง และมกัซ้ือหลงั

เวลา 18.00 น. ส่วนความถ่ีในการซ้ือมะขามแปรรูปผูบ้ริโภคร้อยละ 49 ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่

ภายใน 1 สัปดาห์ซ้ือมะขามแปรรูปก่ีคร้ัง ผูบ้ริโภคร้อยละ 94 ระบุวา่สามารถหาซ้ือมะขามแปรรูปได้

ง่าย ในการซ้ือแต่ละคร้ังจะซ้ือมะขามแปรรูปหลายอยา่งรวมกนั (ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) 

ซ้ือมะขามคลุก) ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือมกัเป็นกระปุกพลาสติกแข็งและมีฝาปิดมิดชิด ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 87) ไม่เคยรับทราบการโฆษณาเก่ียวกบัมะขามแปรรูปอยา่งไรก็ตามส่ือท่ีท าใหผู้บ้ริโภค

ส่วนใหญ่รู้จกัมะขามแปรรูปคือการบอกแบบปากต่อปาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคมะขามแปรรูปมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณราคาถูก รองลงมาคือ ความสะอาดของ

มะขามแปรรูป ไม่มีมดเขา้ไปปะปนในผลิตภณัฑ์การระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ สถานท่ีและการจดั

จ าหน่ายอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ภายในร้านสะอาดและมีความถูกตอ้งแม่นย  าในการค านวณค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือ ตามล าดบั 

ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34) ให้เหตุผลว่าท่ีไม่ซ้ือมะขาม

แปรรูปเพราะไม่ชอบรสชาติของมะขาม กลัวท้องเสีย กลัวน ้ าหนักเพิ่ม เพราะมะขามแปรรูปมี

ส่วนผสมของน ้ าตาลถึงแม้ในอนาคตจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเพียงใด

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) ก็จะไม่ซ้ือมะขามแปรรูปมารับประทานเพราะไม่ชอบมะขามแปรรูป

และคิดวา่มะขามแปรรูปไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ผลการศึกษาระดับความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูปและระดับความกังวลต่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคพบวา่ ผูท่ี้ซ้ือมะขามแปรรูปมีระดบัความรู้มากกวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมะขามแปรรูปอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ และผูท่ี้ไม่ซ้ือมีระดบัความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพมากกว่าผูท่ี้ซ้ืออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือมะขามแปรรูปนั้นพบวา่ ในการซ้ือมะขามแปรรูป ผูซ้ื้อมะขาม

แปรรูปเผชิญกบั ราคาท่ีจ าหน่ายในแต่ละร้านไม่เท่ากนั ขนาดของสินคา้มีให้เลือกน้อย ไม่ค่อยไดรั้บ

ข่าวสารประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาเก่ียวกบัมะขามแปรรูปและไม่มีเอกสารเก่ียวกบัประโยชน์ของ

มะขามแปรรูปเผยแพร่ใหไ้ดรั้บทราบ 
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ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลเชิง

บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมี 2 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศและความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูป 

กล่าวคือถ้ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงและผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูปมากข้ึนก็จะมี

โอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปสูงข้ึนส่วนปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติมี 2 ปัจจยั

เช่นกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอายุและความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพกล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคมีอายุเพิ่มข้ึนและมี

ความกงัวลดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึนก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปจะลดลง 
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ABSTRACT 

 This study had two main objectives. Firstly, it focused on consumers’ behavior pertaining 

to their behavior on buying processed tamarind in Chiang Mai Municipality. Secondly, it was to 

determine factors affecting their purchase decision. The total sample size used in the study was 400 

consumers randomly selected through accidental sampling method. They comprised of 206 and 164 

processed tamarind purchasers and non-purchasers respectively. Data collection was administered 

by questionnaires. Descriptive statistics included frequency, percentage, mean and standard 

deviation were used for data analysis pertaining consumers’ behavior. The study also applied binary 

logistic regression analysis for investigating factors affecting consumers’ decision on purchasing 

processed tamarind. 

 The study revealed that approximately 65 percent of respondent who answered the 

questionnaire was female with age between 18 – 35 years (approximately 60%)  and marital status 

( approximately 50%) . About 72 percent of them held bachelor degree. Major characteristics of 

purchasers included their salary ranged between 15,001 – 20,000 THB ( approximately 27%)  and 

being business owner ( approximately 29%) . These processed tamarind purchasers lived not more 

than 5 kilometers away from nearest processed tamarind store. Moreover, the study on buying 
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behavior of processed tamarind purchasers revealed that most consumers (approximately94%) 

bought processed tamarind at convenience stores. The consumers bought processed tamarind 

because it has a good taste. They bought for their owned consumption and bought them after six 

o’clock in the evening. Almost half of the purchasers could not specify their frequency of buying 

processed tamarind. About 94 percent of the purchasers could easily find place to buy processed 

tamarind. They bought many type of processed tamarind. (Most of them (almost 96 percent) bought 

processed tamarind in the form of tamarind admixed with sugar and favor additives.) The most 

popular processed tamarind packaging among purchasers was the tightly sealed plastic bottle. 

Generally, 87 percent of purchasers had never seen any advertisement about processed tamarind. 

However, the way that make purchasers know more about processed tamarind was through word of 

mouth. According to purchasers’ response to the marketing mix, appropriate price levels, cheap 

price, product cleanliness, no foreign materials (especially ant), specification of producing and 

expire date, closeness of distributing store to their homes, store cleanliness, and accuracy in 

calculating the cost of the purchase could influence purchasers’ decision to buy processed tamarind 

products. 

 Majority of non-processed tamarind purchasers (34 percent) raised dislike taste of tamarind, 

fear of the diarrhea and fear of gaining weight due to high sugar contentas the reasons for not 

buying processed tamarind. Even though there would be an improvement of the product quality and 

taste in the future, majority of the non-processed tamarind purchasers (74 percent) would not intend 

to buy them. Because they do not like processed tamarind and believe that the processed tamarind 

products do not contribute to better health. 

The study on consumers’ knowledge about processed tamarind and their health 

consciousness realization demonstrated that the processed tamarind purchasers had statistically 

higher knowledge about processed tamarind than the non-purchasers’ group. On the other hand, the 

non-purchasers’ group had statistically higher level of health anxiety than their counterpart. The 

processed tamarind purchasers pointed that they faced the problems of different prices of processed 
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tamarind in different stores for the size of the product, few choices on product sizes and prices, 

unavailable marketing information and advertisement, and unavailable document on usefulness of 

processed tamarind when they bought the products 

 The study on factors affecting consumers’ decision on buying processed tamarind depicted 

that the factors statistically contributed to decision to buy processed tamarind included being female 

consumers and owning higher knowledge about processed tamarind. On the other hand, the factors 

statistically contributed to decision not to buy processed tamarind included higher age and level of 

health anxiety of the consumers. The older and the higher health anxiety would lead consumers not 

to buy processed tamarind. 

 Based on the above findings, processed tamarind distributors or manufacturers should put 

their efforts on distributing knowledge and information about processed tamarind to the consumers. 

Especially, information about benefit of consuming processed tamarind should be the main concern. 

Moreover, attempt should be spent on convincing the consumers to understand that consuming 

processed tamarind would not cause any bad effect on their health. 


