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กติตกิรรมประกาศ 
 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยสมบูรณ์ ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.กมล งามสมสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการคน้ควา้แบบอิสระและผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรสิริ 
สืบพงษ์สังข์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีได้ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า และค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่ตลอดช่วงเวลา
ของการศึกษาจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี และขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
รัตนา โพธิสุวรรณ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าต่อ
การศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้ผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนอนัส่งผลให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมทั้งคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรทุกท่าน ผูเ้ขียนซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านและคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีไดก้รุณาแนะน า ช้ีแนะ
ขอ้บกพร่องในการวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และผูเ้ขียนหนงัสือและต ารา
ทุกเล่ม ท่ีท าให้ผูเ้ขียนไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ ท าให้งานวิจยัในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ สมตาม
คาดหวงั 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อนๆท่ีคอยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและเป็น
ก าลงัใจใหผู้เ้ขียนดว้ยดีเสมอมา   

 หวงัว่าการค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ผูส้นใจขอ้มูลและใช้เป็นฐานในการต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อไป หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด
ผูเ้ขียนขอนอ้มรับค าแนะน าดว้ยความเตม็ใจ   
 
 

 ศิริญทิพย ์ซิวสารี 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ พฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล 

   นครเชียงใหม่ 

ผู้เขียน  นางสาวศิริญทิพย ์ ซิวสารี 

ปริญญา  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจเกษตร) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมล งามสมสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรสิริ สืบพงษส์ังข ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 

EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II) (2549) กล่าว

วา่มะขามจดัเป็นพืชตระกูลถัว่ชนิดหน่ึง มีขนาดใหญ่ อายปุระมาณ 100 ปี เป็นไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดใหญ่

สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ยกเวน้ภาคใตบ้างจงัหวดั สามารถทนอากาศแห้งแลง้และ

มลภาวะต่างๆไดดี้จึงนิยมปลูกตามริมถนน มะขามนับไดว้่าเป็นพืชท่ีใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน 

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากทั้งเป็นสมุนไพรใชป้ระกอบอาหาร ใชท้  าเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน ล า

ตน้นิยมน ามาท าดา้มมีด ด้ามจอบ และเขียง เน่ืองจากเป็นไมเ้น้ือแข็งจึงมีความทนทานสูง ส่วนเน้ือ

มะขามนอกจากใชเ้ป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมยงัเป็นยาระบายอ่อนๆ แต่หากเก็บมะขามไวน้านจะท าให้

มะขามข้ึนรา ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการคิดคน้กรรมวธีิต่างๆท่ีจะเก็บรักษามะขามใหน้านยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัมีการ

คิดคน้รูปแบบท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ จึงไดมี้การผลิตมะขามแปรรูปในรูปแบบต่างๆ 

ไดแ้ก่ มะขามแช่อ่ิม มะขามคลุก มะขามกวน มะขามแกว้ น ้ ามะขาม และลูกอมมะขาม ฯลฯ เพื่อเป็น

การเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตผลการเกษตรชนิดน้ี 
 

ธนเดช (2550) กล่าววา่ มะขามแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูคู่่คนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล มะขาม

แปรรูปนั้นมีหลายประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทจะถูกแบ่งออกตามชนิดของการแปรรูปหรือการผลิต 

ประกอบไปดว้ย การหมกัดอง แช่อ่ิม กวน และตากแหง้ การเรียกช่ือของผลิตภณัฑน์ั้น จะถูกเรียกตาม

ประเภทของวธีิการผลิต 
 

การบริโภคมะขามแปรรูปนั้น ถือเป็นพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยส่วนใหญ่คน

ไทยจะบริโภคมะขามแปรรูปในลักษณะขนมขบเค้ียวหรืออาหารว่าง ด้านการผลิตในอดีตแต่ละ

ครัวเรือนจะผลิตมะขามแปรรูปเพื่อการบริโภคภายในครอบครัว อาจจะมีบางครัวเรือนหรือบาง

ทอ้งถ่ินอาจจะผลิตมะขามแปรรูปเพื่อการคา้ ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในระยะหลงัการ

ผลิตมะขามแปรรูปมีความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนมะขามท่ีวางขายอยู่ในตลาดมีคุณลกัษณะและ
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ปัจจยัต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น ประเภทของมะขาม การบรรจุภณัฑ์สินคา้ ระดบัราคา เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

ผลท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือได้ตามความชอบ ความพึงพอใจ และรายได้อย่าง

เหมาะสม ส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ได้ คือ ข้อมูลของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัจึงตอ้งมีการพฒันารูปแบบของมะขามให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อเป็นการชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคหนัมาบริโภคมากข้ึน การศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และ

การตลาด  ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม ตลอดจนปัจจยัด้านจิตวิทยา ซ่ึงสามารถ

น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตลาดผูบ้ริโภคภายในประเทศ และเป็นแนวทางท่ีจะสนบัสนุนและ

ส่งเสริมอาชีพการผลิตมะขามแปรรูปส าหรับเกษตรกร และผูท่ี้สนใจจะลงทุนใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเพื่อให้สามารถผลิตมะขามแปรรูปท่ีตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่

ผูบ้ริโภคไดสู้งสุด โดยเลือกศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่นั้นเป็นจงัหวดัท่ี

ประชากรหนาแน่น มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย มี

ประชากรหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา จึงมีกลุ่มประชากรท่ีหลากหลาย เช่น ลักษณะรายได้ อาชีพ 

การศึกษา เหมาะแก่การน ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเพื่อสะทอ้นถึงภาพรวมของประเทศได้

บางส่วน 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อทราบพฤติกรรมการซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. เพื่อทราบปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือมะขามแปรรูป 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูค้ ้ามะขามหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง สามารถปรับทิศทางในการด าเนินงานและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้นการวาง

กลยทุธ์ทางการตลาด 

2. กลุ่มท่ีผลิตมะขามแปรรูปเพื่อการคา้สามารถน าไปส่งเสริมสมาชิกของกลุ่มให้ปรับปรุง

การผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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3. ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในการผลิตมะขามแปรรูปสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการ

ผลิตได ้

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาค ร้ังน้ี  จะท าการศึกษาเฉพาะมะขามท่ีแปรรูป เพื่ อการบริโภคเท่ านั้ น 

ประกอบดว้ย มะขามแช่อ่ิม มะขามคลุก มะขามกวน และลูกอมมะขาม จะศึกษาในเร่ืองลกัษณะของ 

4P’s ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นส่วนบุคคล ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือมะขามแปรรูปท่ีวางจ าหน่ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

1.5  นิยำมศัพท์ 

 พฤติกรรมกำรเลือกซ้ือ  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือมะขามแปรรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ผู้บริโภค  หมายถึง  ผูท่ี้ซ้ือมะขามแปรรูปโดยการซ้ือเพื่อบริโภคเอง ไม่รวมการซ้ือเพื่อน าไป

แปรรูปต่อเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืน 

 มะขำมแปรรูป  หมายถึง  การน ามะขามมาผ่านกรรมวิธีการผลิตต่างๆเพื่อใช้ในการบริโภค 

และเป็นการถนอมอาหาร สามารถเก็บไวไ้ดน้านข้ึน ไดแ้ก่ มะขามแช่อ่ิม มะขามคลุก มะขามกวน 

และลูกอมมะขาม เป็นตน้ 

1.6  เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ในคร้ังน้ี ได ศึกษารวบรวมทฤษฎี แนวคิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประกอบดว้ย แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีการวิเคราะห์

ความถดถอยโลจิสติค รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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1.6.1  แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบั การซ้ือ การใช้

ผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภคอันจะน าไปสู่ความพึงพอใจตามความต้องการ ตามความคิดและตาม

ประสบการณ์ของผู ้บริโภค การศึกษาผู ้บริโภค จะก่อให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ขอ้มูลข่าวสาร และส่วนประสมการตลาด

อ่ืนๆท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งโดยสามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ดงัรูปท่ี 

1.1 

ส่ิงกระตุน้ 
ทางการตลาด 

ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

 

คุณลกัษณะ 
ของผูซ้ื้อ 

กระบวนการ 
ตดัสินใจซ้ือ 

 

การตดัสินใจซ้ือ 

1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. การจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริม

การตลาด 

1. เศรษฐกิจ 
2. เทคโนโลย ี
3. การเมือง 
4. วฒันธรรม 

1. วฒันธรรม 
2. สงัคม 
3. บุคคล 
4. จิตวิทยา 

1. ตระหนกัถึงปัญหา 
2. คน้หาขอ้มูล 
3. ประเมินทางเลือก 
4. ตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัซ้ือ 

1. ประเภท
ผลิตภณัฑ ์

2. ตรายีห่้อ 
3. ผูข้าย 
4. เวลา 
5. ปริมาณ 

ที่มำ : แปลจาก Kotler (2003) 

รูปที ่1.1 รูปแบบพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค จุดเร่ิมต้นเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ 

รูปแบบของการตอบรับต่อส่ิงเร้า ส่ิงเร้าภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้สู่สภาวะจิตใจ

ของผูซ้ื้อ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ จะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ จึงตอ้ง

ท าความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจของผูซ้ื้อว่ามนัคืออะไร ระหว่างการได้รับส่ิงเร้าภายนอก 

และการตดัสินใจซ้ือ 
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1. ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural Factors) 

วฒันธรรมเป็นปัจจยัพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของ

มนุษย ์เด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโตจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆในเร่ืองค่านิยม การรับรู้ ความพอใจ และพฤติกรรม

ผา่นทางสถาบนัครอบครัวและสถาบนัหลกัอ่ืนๆ 

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบหรือวิถีการด าเนินชีวิตท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคม

ยอมรับ ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่านิยม การแสดงออก การใชว้สัดุส่ิงของ 

วัฒนธรรมย่อย  วฒันธรรมยงัประกอบไปด้วยวฒันธรรมย่อย ซ่ึงเป็นตัว

ก าหนดการจ าแนกลักษณะและกระบวนการทางสังคมเฉพาะอย่างส าหรับสมาชิกในสังคมนั้นๆ 

วฒันธรรมย่อยหมายรวมถึงชนชาติ ศาสนา กลุ่มชาติพนัธ์ุ และกลุ่มภูมิภาค มีวฒันธรรมย่อยหลาย

วฒันธรรมท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นส่วนตลาดท่ีมีความส าคญั 

ชนช้ันทำงสังคม  ชนชั้ นทางสังคมจะแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ

ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้มีความโดดเด่นกนัไปหลายๆแขนง อนัไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ือง

ตกแต่งบ้าน กิจกรรมการใช้เวลาว่างและรถยนต์ต่างกันไป นักการตลาดบางคนอาจทุ่มเทความ

พยายามดา้นการตลาดไปยงัชั้นทางสังคมใดสังคมหน่ึง ชั้นทางสังคมยงัมีความแตกต่างกนัในความพึง

พอใจดา้นส่ือ ผูบ้ริโภคชนชั้นสูงนิยมส่ือประเภทนิตยสาร และหนังสือ แค่ผูบ้ริโภคชนชั้นต ่านิยม

รายการโทรทศัน์ ในเร่ืองของการใชภ้าษาก็มีความแตกต่างเช่นกนั นกัโฆษณาจึงตอ้งร้อยเรียงถอ้ยค า

และใชภ้าษาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและส่ือความหมายแก่ชนชั้นทางสังคมป้าหมาย 

2. ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) 

นอกจากปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมแลว้ พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัไดรั้บอิทธิพลจาก

ปัจจยัทางสังคม เช่น กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ตลอดจนบทบาทและสถานภาพ 

กลุ่มอ้ำงอิง ประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้ งหมดท่ีมีอิทธิพลทั้ ง

ทางตรงและทางออ้มต่อทศันคติหรือพฤติกรรม ซ่ึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคลนั้น เรียกวา่ กลุ่ม
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สมาชิกภาพ ซ่ึงบางกลุ่มเป็นกลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น และเพื่อนร่วมงาน เป็น

กลุ่มท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยค่อนขา้งต่อเน่ืองและไม่ค่อยเป็นทางการ นอกจากน้ีคนในกลุ่มปฐมภูมิ

อาจเป็นสมาชิกของกลุ่มทุติยภูมิดว้ยก็มี เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นทางการมากกวา่

และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเน่ืองนอ้ยกวา่ 

ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีสุดในสังคมเพราะผูบ้ริโภคทุกคนเติบโตมา

จากครอบครัว จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก สมาชิกครอบครัวประกอบกนัข้ึนเป็น

กลุ่มอา้งอิงแบบปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถจ าแนกความแตกต่างระหวา่งสองครอบครัว

ท่ีอยูใ่นชีวิตของผูซ้ื้อได ้ครอบครัวแห่งความโนม้เอียง ประกอบดว้ย พ่อแม่และญาติพี่น้อง เน่ืองจาก

บุคคลจะได้รับความโน้มเอียงจากศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนส านึกเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย

ส่วนตวั คุณค่าของตวัเองและความรักจากพ่อแม่ของตน และถึงแมว้า่ผูซ้ื้อจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัพ่อ

แม่ของตนอีกแลว้ อิทธิพลของพ่อแม่ท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อยงัคงเป็นส่ิงส าคญัในประเทศท่ีพอ่แม่

อาศยัอยู่กบัลูกหลานท่ีเติบโตแล้วเป็นส่วนใหญ่ อิทธิพลของพ่อแม่ต่อลูกหลานจะมีค่อนขา้งมาก

ทีเดียว และเป็นอิทธิพลโดยตรงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

บทบำทและสถำนภำพ บุคคลมีส่วนร่วมในกลุ่มต่างๆ คลอดจนชัว่ชีวิตของเขา 

เช่น กลุ่มครอบครัว ชมรมหรือองค์กร ซ่ึงต าแหน่งของบุคคลนั้นๆในแต่ละกลุ่มสามารถก าหนด

บทบาทและสถานภาพของตวัเขาเอง บทบาทหน่ึงๆประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลได้ถูก

คาดหวงัจะให้กระท า ในแต่ละบทบาทจะมีสถานภาพติดอยู่ด้วย เช่น คณะกรรมการบริหารมี

สถานภาพสูงกวา่ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และผูจ้ดัการฝ่ายขายมีสถานภาพสูงกวา่เสมียนส านกังาน คนเหล่าน้ี

จะเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีส่ือถึงบทบาทและสถานภาพของตนในสังคม ด้วยเหตุน้ีนักการตลาดจึงให้

ความส าคญักบัศกัยภาพดา้นสัญลกัษณ์แห่งสถานภาพของผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ของตนเป็นอยา่ง

มาก 
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3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 

การตดัสินใจของผูซ้ื้อยงัไดรั้บอิทธิพลจากบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย เช่น 

ล าดับขั้นวงจรชีวิตและอายุของผูซ้ื้อ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต รวมถึง

บุคลิกภาพและความคิดเก่ียวกบัตวัเอง 

อำยุและล ำดับข้ันในวงจรชีวิต คนเราจะซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างกันไป

ตลอดช่วงชีวิตของตน จะรับประทานอาหารส าหับทารกในช่วงแรกๆ และอาหารทัว่ไปในช่วงปีของ

การเจริญเติบโตและสูงวยั และจะรับประทานอาหารคุมน ้ าหนกัในช่วงปีต่อๆมา รวมถึงรสนิยมของ

คนเราในเร่ืองของเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์และการสันทนาการ ก็ยงัมีความเก่ียวพนัธ์กบัอายุขยัของพวกเขา

ดว้ย เช่น การออกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายตามวยัของผูส้วมใส่ เด็กวยัรุ่นจะไม่ยอมแต่งกายแบบคน

แก่หรือผูใ้หญ่ 

อำชีพและสถำนะทำงเศรษฐกจิ อาชีพการงานของบุคคลหน่ึงๆ จะมีอิทธิพลต่อ

รูปแบบการบริโภค ด้วยเหตุน้ีนักการตลาดจึงต้องพยายามแยกแยะกลุ่มอาชีพท่ีมีความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียทัว่ไปโดยบริษทัหน่ึงอาจมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการผลิต

สินค้าและบริการท่ีสนองความต้องการของกลุ่มอาชีพหน่ึง การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นอย่างมาก สถานะทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย 

รายไดท่ี้สามารถใช้จ่ายได ้(รวมทั้งอตัราร้อยละของสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง) หน้ีสิน อ านาจในการ

กูย้ืม และทศันคติต่อการใช้จ่ายและออม ดงันั้นนกัการตลาดท่ีดูแลสินคา้ประเภทท่ีมีความอ่อนไหว

ดา้นราคาได ้จึงตอ้งติดตามแนวโนม้รายไดแ้ละเงินออมของผูบ้ริโภคเป้าหมาย ตลอดจนอตัราดอกเบ้ีย

อยูเ่สมอ หากดชันีเศรษฐกิจบ่งช้ีวา่ก าลงัอยูใ่นภาวะถดถอย นกัการตลาดก็สามารถด าเนินการเพื่อให้มี

การปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และการปรับเปล่ียนราคาใหม่ เพื่อน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้

เป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต บุคคลท่ีมาจากวฒันธรรมย่อย ชนชั้นทางสังคมและ

อาชีพการงานเดียวกนั อาจด าเนินชีวิตท่ีมีรูปแบบต่างกนัได  รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคล คือ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตในส่ิงท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
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บุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยรูปแบบการด าเนินชีวติจะแสดงออกถึง “ตวับุคคลนั้น” ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ กบั

ส่ิงแวดล้อมรอบตวัเขาทั้งหมด การน าเสนอผลิตภณัฑ์ควรพิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของ

บุคคลดว้ย บางคร้ังอาจตอ้งช้ีน าถึงความเหมาะสมกนัของผลิตภณัฑ์ กบัรูปแบบการด าเนินชีวติ โดย

ตอ้งส่ือใหไ้ด ว าผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคอยา่งไร 

บุคลิกภำพและควำมเป็นปัจเจกชน มนุษยเ์ราทุกคนจะมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็น

คุณสมบัติประจ าตวัเอง เรียกว่า บุคลิกภาพ ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรม ของแต่ละคน แม้ว่าจะมีส่ิง

กระตุ้นอย่างเดียวกนั หากมีบุคลิกแตกต่างกันก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันได เพราะเป็น

ลกัษณะเฉพาะตวัหรือตวัใครตวัมนั เช่น บางคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง บางคนตระหน่ีถ่ีเหนียว 

บางคนชอบเขา้สังคม บางคนไม เอาเพื่อนฝงู บางคนโอบอ อมอารีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ แต่

ละบุค ลิก เห ล่ าน้ีล้วนแล้วแต่สั่ งสมและปฏิบัติมานานจนกลายเป็น ส่ิ งท่ี เป็น บุค ลิก  ห รือ

คุณสมบติัเฉพาะตวัของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีไม เหมือนกัน ความแตกต่างเฉพาะตวัน้ี เรียกว่า 

ปัจเจกชน คือ มนุษยทุ์กคนไม เหมือนกนันั่นเอง การศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพจึงเป็นประโยชน์ต่อ

นักการตลาดอย่างมากในการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกตรายี่ห้อ ความคิดเก่ียวกบัตรายี่ห้อจึงถูก

ค านึงถึงบุคลิกภาพดว้ยเพื่อน าเสนอใหไ้ด ว าผลิตภณัฑต์ราน้ียีห่อ้น้ีมีบุคลิกภาพอยา่งไร เช่น เป็น

ตรายี่ห้อส าหรับคนทันสมยั เป็นตรายี่ห้อส าหรับคนมีเหตุผล หรือเป็นตรายี่ห้อท่ีกระฉับกระเฉง

ว่องไว เป็นต้น การก าหนดบุคลิกให้แก่ตราสินค้าให้สอดคล้องกับผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีต้องให้

ความส าคญั 

4. ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factors) 

ทางเลือกในการซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลักทางจิตวิทยา 4 

ประการ คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 

แรงจูงใจ บุคคลหน่ึง ๆ มีความตอ้งการในส่ิงต่างๆได หลายประการ ความ

ตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการเพื่อการด ารงชีวิต และเกิดข้ึนจากภาวะตึงเครียดทางร่างกาย เช่น 

ความหิว ความกระหาย ความรู สึกไม สบาย เป็นต้น ความต้องการบางอบางอย่างเป็นความ

ตอ้งการของส่ิงจ าเป็นทางจิตใจท่ีเกิดจากภาวะตึงเครียดทางจิตหรือความไม สบายใจ เช่น ความ
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ตอ้งการได รับความเคารพนับถือหรือการเป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นตน้ ความตอ้งการทางจิต

เกิดข้ึนจากแรงจูงใจท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีจะกระตุน้ให้ความตอ้งการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

ได ้

นอกจากน้ีศิริวรรณ (2546) ยงักล่าววา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้ควา้

หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ

พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงค าตอบท่ีได ้จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์

การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย 

who, what, why, when, where? และ how? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย 

occupants, objects, objectives, organizations, occasions, outlets และ operations ดังรายละเอียดตาม

ตารางท่ี 1.1 

ตำรำงที ่1.1 ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws และ 1H 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(occupants) ทางดา้น 
(1) ประชากรศาสตร์ 
(2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์ 
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้น 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถสนอง
ความพึงพอใจขอกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(what does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
จากผลิตภณัฑก์็คือ ตอ้งการ 
คุณสมบติัหรืองคป์ระกอบของ 
ผลิตภณัฑ ์(product 
component) และความแตกต่าง 
ท่ีเหนือกวา่ คู่แข่งขนั 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(product 
strategies) ประกอบดว้ย  
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 
(3) ผลิตภณัฑค์วบ  
(4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  
(5) ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม
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(competitive differentiation) แตกต่างทางการแข่งขนั 
ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ท าไมถึงซ้ือ 
(why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของเขาทั้งทางดา้นร่างกายและ
ดา้นจิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ คือ 
(1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
(2) ปัจจยัทางสังคม 
(3) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
(4) ปัจจยัส่วนบุคคล 
(5) ปัจจยัดา้นสถานการณ์ 
(6) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ  
(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์  
(2) กลยทุธ์การส่งเสริการตลาด 
(promotion strategies)
ประกอบดว้ย กลยทุธ์การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การขายตรงโดยใชพ้นกังานขาย
และการส่งเสริมการขาย  
(3) กลยทุธ์ดา้นราคา (price 
strategies) 
(4) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั 
จ าหน่าย (distribution channel 
strategies) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (who participates 
in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
(1) ผูริ้เร่ิม      
(2) ผูมี้อิทธิพล  
(3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ   
(4) ผูซ้ื้อ  
(5) ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
โฆษณา และกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (advertising 
and promotion strategies) โดย
ใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(when does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (promotion 
strategies) เช่น ท าการส่งเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้ง
กบัโอกาสในการซ้ือ 
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ส าคญัต่างๆ 
ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

(where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (outlets) ท่ี 
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านขายของช า ฯลฯ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(distribution channel strategies) 
บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์ตลาด
เป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะผา่น
คนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(how does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดว้ย 
(1) การรับรู้ปัญหา 
(2) การคน้หาขอ้มูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) การตดัสินใจซ้ือ 
(5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (promotion 
strategies) ประกอบดว้ยการ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์การ
ขายโดยใชพ้นกังานขายการ
ส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรง 

ทีม่ำ : ศิริวรรณ (2546) 

 ค าตอบต่อค าถามทั้ง 7 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ จะเป็นขอ้มูลทางการตลาดส าหรับตลาด

เป้าหมายนั้น ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมายมากท่ีสุดต่อไป 

1.6.2  แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด  (marketing mix หรือ 4P’s) 

ศิริวรรณ (2546) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย

เคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้
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เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย

อาจจะมีหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือ

บุคคล 

2. รำคำ (price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (price) ผลิตภณัฑ์นั้นถา้

คุณค่าสูงกว่าราคาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดราคาตอ้งค านึงถึง การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่า

ของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑ์ ตน้ทุน และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของผลิตภณัฑ์ตลอดจน

ภาวการณ์แข่งขนั 

3. กำรจัดจ ำหน่ำย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด 

สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์อกสู่ตลาดเป้าหาย คือ สถาบนัตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อ และ

ผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังาน ใช้ส่ือเคร่ืองมือใน

การติดต่อมีหลายประเภท 

1.6.3  ทฤษฎกีำรวเิครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis) 

กัลยา (2554) การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ และน าสมการความถดถอยท่ีไดไ้ปประมาณหรือ

พยากรณ์ค่าตวัแปรตาม กรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

Binary logistic ใช้ เม่ือตัวแปรตาม Y เป็นตัวแปรเชิงก ลุ่ม ท่ี มีค่ าได้เพียง 2 ค่า 

(dichotomous variable) แบ่งออกเป็น 2 กรณี 



 

13 
 

   กรณีท่ีมีตัวแปรอิสระ 1 ตัว ความสัมพันธ์จะไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น แต่จะอยู่ในรูป

สมการท่ีเรียกวา่ logistic response function โดยท่ี 0 ≤ E(Y) ≤ 1 หรือ 

E(Y) = P(event) = P(เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ) และ P(no event) = P(ไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ) 

ดงันั้น P(เกิดเหตุการณ์)  =  
eβ0+β1X

1+eβ0+β1X                                                                      ------------ (1.1) 

กรณีท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวั  สมการ Logistic Response Function จะกลายเป็น 

P(เกิดเหตุการณ์) =  eβ0+β1X1+⋯+βpXp

1+eβ0+β1Xβ1X1+⋯+βpXp
                            ------------- (1.2) 

P(ไม่เกิดเหตุการณ์) =  1- P(เกิดเหตุการณ์) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระไม่ไดอ้ยูใ่นรูปเชิงเส้น ตอ้งมีการ

ปรับให้ความสัมพนัธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น โดยให้ค่า odds หรือ odds ratio ท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิด

เหตุการณ์เป็นก่ีเท่าของโอกาสท่ีจะไม่เกิด ถ้าค่า odds ratio มากกว่า 1 แสดงว่า โอกาสการเกิด

เหตุการณ์มากกวา่การไม่เกิดเหตุการณ์ จะได ้

log(odds)   = log[
P(เกิดเหตุการณ)์

P(ไม่เกิดเหตุการณ์)
]หรือ log(odds)  = β0 + β1X1 + ⋯ + βpXp  --------(1.3) 

ส าหรับการประมาณค่า Y เป็นการประมาณ P (เกิดเหตุการณ์) จะใช้สมการ (2) 

ส าหรับการประมาณค่าสัมประสิทธ์ β0, β1, … , βp ในสมการท่ี (2) จะใชว้ธีิ maximum likelihood 

1.6.4  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กำรศึกษำเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีมุ่ง

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงัเช่นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลไมแ้ปรรูป กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ธนเดช, 2550) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลของการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) ทั้งหมด 100 ชุด ผล
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การศึกษาพบวา่ ประเภทการแปรรูปท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ การแช่อ่ิมและดอง โดยส่วนมาก

กลุ่มตวัอย่างจะซ้ือผลไมแ้ปรรูป เพราะติดใจในรสชาติ และรองลงมา คือ ซ้ือเพราะเป็นของกินเล่น 

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจเลือกบริโภคผลไมแ้ปรรูป พบว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ 

รสชาติ ตามมาดว้ย ความน่าเช่ือถือของผูข้าย และความสะดวกในการซ้ือ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อย

ท่ีสุด คือ การตกแต่งของร้านคา้  

ปิยพรและมธุรดา (2555) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป ใช้

วธีิการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ทดสอบและวิเคราะห์ความ

เหมาะสมของตวัแปรดว้ย Factor Analysis ผลการวจิยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 40-49 ปี 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้าน

พฤติกรรม พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลดว้ยตนเอง มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ มีรสชาติ

อร่อย ซ้ือเพื่อไปรับประทานเอง ผลการวิเคราะห์ในด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือส่วยใหญ่ให้ความส าคญัในด้านโปรโมชัน่มากท่ีสุด รองลงมาคือ

ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือใหค้วามส าคญัในดา้นสถานท่ีและดา้นราคาตามล าดบั 

การศึกษาของชลธิรา (2551) และธัญลกัษณ์ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ส้มชีวภาพ อาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา และการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิท และงานวิจยัต่างประเทศของ Jacqueline and Julie 

(2002) ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู ้บริโภค เป็นการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีซับซ้อนภายใตว้ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัโดยเลือก

ศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย และฮ่องกง ใช้

ความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม 2 ระดบั คือ พื้นท่ีทางด้านวฒันธรรม (ตะวนัตกเปรียบเทียบกับ

ตะวนัออก) และปัจจยัส่วนบุคคล (ผูเ้ช่ือถือในลทัธิเฉพาะบุคคลกบัผูเ้ช่ือถือในลทัธิส่วนรวม) โดยใช้

การทดสอบ chi-square ในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ผลการวิเคราะห์พบวา่ พื้นท่ีทางดา้นวฒันธรรม

ตะวนัตกและตะวนัออกจะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัตามแรงกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม ส่วน

ปัจจยัส่วนบุคคลผูเ้ช่ือถือในลทัธิเฉพาะบุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือมากกว่าผูเ้ช่ือถือใน

ลทัธิส่วนรวม และการศึกษาของ Renee (2009) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารนวตักรรมของผูบ้ริโภคในสาธารณรัฐเช็ก เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคอาหารท่ีปรับปรุงพนัธุกรรม GMO (genetically modified organism) เพื่อน าไปใช้ในการ

สร้างนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับอาหาร GMO โดยใช้วิธีการ multi-attribute model 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา คือ โอกาสท่ีจะซ้ือ และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในการวิเคราะห์พบวา่ 

ผูท่ี้มีโอกาสท่ีจะซ้ืออาหาร GMO คือผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกับอาหาร GMO จะบริโภคมากกว่าผูท่ี้ไม่มี

ความรู้เก่ียวกบัอาหาร GMO ส่วนสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหาร GMO อยา่งมีนยัส าคญั 

สุกญัญา (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่มแบบบงัเอิญ จากประชาชนท่ีเขา้มาใช้

บริการร้านขายยา จ านวน 16 ร้าน จาก 16 ต าบล รวมขอ้มูลทั้งหมด 240 ตวัอยา่ง วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ทดสอบค่าสถิติ t-test และวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิต เพื่อพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผลการศึกษาพบวา่ ร้อยละแปดสิบเจ็ดจุดห้าของกลุ่ม

ตวัอยา่งเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงร้อยละหา้สิบจุดหกของกลุ่มผูเ้คยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารน้ี

มีแผนท่ีจะซ้ือต่อไปในอนาคต ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผูบ้ริโภคร้อยละหา้สิบหกจุดสอง 

ซ้ือให้ทั้งตนเองและผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งร้อยละห้าสิบจุดเจ็ด บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมานอ้ยกว่า 

12 เดือน วิตามินรวมมีผูนิ้ยมบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ซุปไก่สกดั และใยอาหาร ผูบ้ริโภคจะ

บริโภคผลิตภณัฑ์หวงัผลเฉพาะทาง มีความสม ่าเสมอในการบริโภคแบบวนัละคร้ัง รองลงมาคือ กลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์พื่อบ ารุงร่างกาย และผลิตภณัฑ์ลดความอว้น กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทศัน์ รองลงมาคือ นิตยสาร และญาติหรือเพื่อน การวเิคราะห์ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบวา่ตวัแปรอิทธิพลจากเพื่อน ตวัแปรจุดมุ่งหมายใน

การรักษาโรค และตวัแปรแรงจูงใจจากส่ือโฆษณา มีผลต่อการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
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บทที ่2 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ในบทน้ีกล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีวิจยั 

ขอบเขตประชากรและขนาดตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและแบบจ าลองท่ีใช้

ในการศึกษา การรายงานผลการศึกษา สถานท่ีศึกษาและระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

2.1   กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาไดก้ าหนดกรอบวิธีการศึกษา คือ ลกัษณะผูบ้ริโภคและไม่บริโภคมะขามแปรรูปมี

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูป อาจข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายๆด้าน เช่น 

ลกัษณะของ 4P’s ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นส่วนบุคคล จากนั้น

การซ้ือหรือไม่ซ้ือจะน าไปก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ทางการตลาดมะขามแปรรูป ดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปที ่2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและไม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

มะขามแปรรูป 

- Price 

- Place 

- Product 

- Promotion 

 

การตดัสินใจซื้อมะขามแปรรูป 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
การตัดสินใจ 

- ซ้ือ 

- ไม่ซ้ือ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 

- ระยะทาง 

- ก า ร รั บ ท ร า บ ก า ร

โฆษณา 

- ค ว าม เช่ื อ เ ก่ี ย ว กั บ

มะขามแปรรูป 

- ความรู้เก่ียวกบัมะขาม

แปรรูป 

- ความกังวล เก่ี ยวกับ

สุขภาพ 

ทิศทางและกลยทุธ์ทางการตลาดมะขามแปรรูป 
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2.2   ประชากรและการก าหนดตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือ ผู ้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 141,361 ราย 

(เทศบาลนครเชียงใหม่, 2554) 

การก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชว้ิธี finite population ใชสู้ตร Taro 

Yamane โดยก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

ดงัน้ี (Yamane, 1967) 

n =
N

1+N(e)2
                                                              ------------- (2.1) 

โดยก าหนดให้ e     =     ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

n     =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N     =     ขนาดของประชากร 

n  =    
141,361

1+141,361(0.05)2  =   396.63                                 ------------- (2.2) 

ขนาดตวัอย่างท่ีค านวณได้เป็น 396.63 ราย จึงใช้ขนาดตวัอย่างจ านวน 400 รายส าหรับการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีจ  าหน่ายมะขามแปรรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจ านวนตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการศึกษารวมทั้งหมดจ านวน 400 ราย แยกเป็นผูซ้ื้อมะขามแปรรูปจ านวน 206 ราย และผูไ้ม่

ซ้ือมะขามแปรรูปจ านวน 194  ราย การเลือกตวัอย่างผูท่ี้ซ้ือใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญจากสถานท่ีท่ีมี

มะขามแปรรูปจ าหน่ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ร้านขายของฝาก ร้านขายอาหาร ร้านคา้ตาม

ทอ้งตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเลือกตวัอยา่งโดยสุ่มตามบา้นเรือนของผูบ้ริโภค

ในบริเวณใกลส้ถานท่ีท่ีมีมะขามแปรรูปจ าหน่าย 
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2.3   ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมี

การสร้างแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค สาเหตุการตดัสินใจ

ซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือมะขามแปรรูป  

ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูต้อบท่ีซ้ือมะขามแปรรูป ดว้ยการประเมินค่าตามแนวคิดของลิ

เคิร์ท (Likert) เป็นลกัษณะค าถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นการวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัในแต่

ละดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน (กลัยา, 2549) ดงัน้ี 

ระดบัการตดัสินใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขาคณิต การแปลความหมาย ของระดบั

คะแนนเฉล่ีย (กลัยา, 2549) จะยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย ระดบัการตดัสินใจ 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที ่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และความคิดเห็นต่อมะขามแปรรูป

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือมะขามแปรรูปและผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดซ้ื้อมะขามแปรรูปเกณฑ์

การใหค้ะแนน 

ความรู้และความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง หมายถึง ขอ้ความรู้ท่ีถูกตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ

หรือความเป็นจริง 

 ตอบวา่ถูกตอ้ง ได ้ 1 คะแนน 
 ตอบวา่ไม่ถูกตอ้ง ได ้ 0 คะแนน 

ความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง หมายถึง ขอ้ความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งตรงตามหลกัวิชาการหรือความ

เป็นจริง 

 ตอบวา่ถูกตอ้ง ได ้ 0 คะแนน 
 ตอบวา่ไม่ถูกตอ้ง ได ้ 1 คะแนน 

 การแปลผลเป็นคะแนนรวมจากแบบสอบถามใชเ้กณฑแ์บ่งดงัน้ี (เรณู, 2537) 

คะแนนความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 18 คะแนน 

0 – 6 คะแนน แสดงวา่ มีความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูปในระดบัต ่า 
7 – 12 คะแนน แสดงวา่ มีความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูปในระดบัปานกลาง 
13 – 18  คะแนน แสดงวา่ มีความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูปในระดบัดี 
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คะแนนความกงัวลในสุขภาพ มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 - 8 คะแนน 

0.00 – 2.67 คะแนน แสดงวา่ มีความกงัวลในสุขภาพนอ้ย 
2.68 – 5.34 คะแนน แสดงวา่ มีความกงัวลในสุขภาพปานกลาง 
5.35 – 8.00 คะแนน แสดงวา่ มีความกงัวลในสุขภาพมาก 

ส่วนที ่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคจากการซ้ือมะขามแปร

รูปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือมะขามแปรรูป 

ระดบัปัญหา คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขาคณิต การแปลความหมาย ของระดบั

คะแนนเฉล่ีย (กลัยา, 2549) จะยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย ระดบัการตดัสินใจ 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที ่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ี

ไม่ไดซ้ื้อมะขามแปรรูป 
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2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมจากเอกสาร บทความ รายงายการวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง จากเวบ็ไซด์ต่างๆ และหนงัสือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประมูลความรู้เบ้ืองตน้ ประกอบกบัใช้

เป็นพื้นฐานในการออกแบบการศึกษาดว้ยวธีิ logistic regression analysis 

2.4   การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งการศึกษา

ออกเป็น ดงัน้ี 

1. การศึกษาดา้นพฤติกรรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptivestatistic)  

คือ การบรรยายลกัษณะทัว่ไป โดยจะน าเสนอในรูปแบบตาราง แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ในประเด็น

การศึกษาดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการ logistic regression analysis 

แบบจ าลองโลจิท (logit model) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม (Binary logistic 

regression analysis) 

ตวัแปรตาม Y เป็นค่าตวัแปรหุ่น (dummy variable) ของการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามหวาน

แปรรูป โดยใช้ Binary Logistic Regression เน่ืองจากทางเลือกมีเพียงสองรูปแบบ โดยตวัแปรจะมี

เพียงสองค่า คือ 1 กบั 0 ดงัน้ี 

                                Y     = 

แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

log
P (event)

no P (event)
=  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ⋯ + β10X10    --- (2.3) 

1      ถา้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมะขามแปรรูป 

0      ถา้ผูบ้ริโภคไม่เลือกซ้ือมะขามแปรรูป 
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โดยท่ี βi= 1,2,3, … ,10            หมายถึง ค่าพารามิเตอร์เม่ือท าการประมาณค่า 

  β̂0, β̂1, β̂2, … , β̂10          หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณไดจ้ากขอ้มูล 

 X1, X2, …,  X10                 หมายถึง ตวัแปรอิสระ ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ตวั 

ส่วนตวัแปรอิสระ X หมายถึง ค่าตวัแปรทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จะอยูใ่นรูปของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามหวานแปรรูป ดงัน้ี 

X1 คือ เพศของผู ตอบแบบสอบถามในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (dummy variable)โดย 

 X1 = 1 เพศหญิง X1 = 0 เพศชาย 

X2 คือ อายขุองผู ตอบแบบสอบถาม (ป ) 

X3 คือ สถานภาพการสมรสของผู ตอบแบบสอบถาม 

 X31 = 1 โสด X31 = 0 โสด 
 X32 = 1 สมรส X32 = 0 โสด 

และเม่ือ X31, X32= 0 คือ หมา้ย, หยา่ร้าง 

X4 คือ จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา คือ  
 ประถมศึกษา = 6 ปี มธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. = 9 ปี     
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. = 12 ปี          ปริญญาตรี = 16 ปี   

 ปริญญาโท =18 ปี สูงกวา่ปริญญาโท = 21 ปี 

X5 คือ รายไดส่้วนบุคคล (บาท/เดือน) 

X6 คือ อาชีพ แบ่งได้เป็น 6 อาชีพ คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา, อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, 
อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้งทัว่ไป, อาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั, อาชีพแม่บา้น/
พอ่บา้นและเกษตรกร และอาชีพอ่ืนๆจึงใชต้วัแปรหุ่น 5 ตวั คือ 

 X61  นกัเรียน/นกัศึกษา X61 = 1 ใช่ X61 = 0 ไม่ใช่ 

 X62  อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ X62 = 1 ใช่ X62 = 0 ไม่ใช่ 
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      X63  อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้งทัว่ไป                      X63 = 1 ใช่            X63 = 0 ไม่ใช่ 

      X64  อาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั X64 = 1 ใช่ X64 = 0 ไม่ใช่ 

      X65  อาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นและเกษตรกร X65 = 1 ใช่ X65 = 0 ไม่ใช่ 

 และเม่ือ X61, X62, X63, X64, X65= 0 คือ อาชีพอ่ืนๆ 

X7 คือ คะแนนความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป (0 – 18 คะแนน) 

X8 คือ คะแนนความกงัวลดา้นสุขภาพเม่ือบริโภคมะขามแปรรูป (0 – 8 คะแนน) 

X9 คือ การรับทราบการโฆษณาขายมะขามแปรรูป 
      X9 = 1 ไดรั้บทราบการโฆษณา                        X9= 0 ไม่รับทราบการโฆษณา 

X10  คือ ระยะทางระหวา่งบา้นของผูบ้ริโภคกบัร้านคา้มะขามแปรรูปท่ีใกลท่ี้สุด (กม.) 
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บทที ่3 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่และเพื่อทราบปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป โดยก าหนด

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows ปรากฏผลดงัน้ี 

3.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค 

 3.1.1  เพศ 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

260 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 65 และเป็นเพศชาย จ านวน 140 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 35 ส่วนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 16 ส่วน

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55 และเพศหญิง ร้อยละ 45 ดัง

ตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูป
และเพศ 

เพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม 

ผู้ซื้อ ผู้ไม่ซื้อ 

จ านวน  
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

หญิง 173 83.98 87 44.85 260 65.00 
ชาย 33 16.02 107 55.15 140 35.00 

รวม 206 100.00 194 100.00 400 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.1.2 อายุ 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 18 – 35 ปี จ  านวน 239 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 36 – 60 ปี จ  านวน 137 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 34 

ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป จ านวน 16 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 4 และช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี 

จ  านวน 8 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.2) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 18 – 35 ปี จ  านวน 142 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 69 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 36 – 60 ปี จ  านวน 59 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 29 

ช่วงอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 3 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 1 และช่วงอายุนอ้ยกวา่ 18 ปี จ  านวน 

2 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.2) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอายุ 18 – 35 ปี จ  านวน 97 

รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 36 – 60 ปี จ  านวน 78 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 

40 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป จ านวน 13 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 7 และช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี 

จ  านวน 6 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.2) 

ตารางที ่3.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูปและ
ช่วงอาย ุ

อายุ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม 

ผู้ซ้ือ ผู้ไม่ซ้ือ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 18 ปี 2 0.97 6 3.09 8 2.00 
18 – 35 ปี 142 68.93 97 50.00 239 59.75 
36 – 60 ปี 59 28.64 78 40.21 137 34.25 
มากกวา่ 60 ปี 3 1.46 13 6.70 16 4.00 

รวม 206 100.00 194.00 100.00 400 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.1.3 สถานภาพ 

จากการศึกษาพบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสและโสดมีจ านวนใกลเ้คียงกนัคือ 

สถานภาพสมรสมีจ านวน 198 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 50 และสถานภาพโสดมีจ านวน 195 รายหรือ

แสดงเป็นร้อยละ 49 ส่วนสถานะหมา้ย หยา่ร้างมีเพียง 7 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 2 (ดงัตารางท่ี 3.3) 

สถานภาพท่ีมีการซ้ือมะขามแปรรูปมากท่ีสุด คือ สถานภาพโสด จ านวน 112 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 54 รองลงมาเป็นสถานภาพสมรส จ านวน 90 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 44 

อนัดบัสุดทา้ยท่ีมีการตดัสินใจซ้ือมะขามแปรรูป คือ สถานภาพหม้าย หย่าร้าง จ  านวน 4 รายหรือ

แสดงเป็นร้อยละ 2 (ดงัตารางท่ี 3.3) 

ส่วนสถานภาพท่ีไม่มีการตัดสินใจซ้ือมะขามแปรรูปท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ 

สถานภาพสมรส จ านวน 108 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 56 รองลงมาเป็นสถานภาพโสด จ านวน 83 

รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 43 อนัดบัสุดทา้ย คือ สถานภาพหมา้ย หยา่ร้าง จ  านวน 3 รายหรือแสดงเป็น

ร้อยละ 2 (ดงัตารางท่ี 3.3) 

ตารางที ่3.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูปและ
สถานภาพ 

สถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม 

ผู้ซ้ือ ผู้ไม่ซ้ือ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

โสด 112 54.37 83 42.78 195 48.75 
สมรส 90 43.69 108 55.67 198 49.50 
หมา้ย,หยา่ร้าง 4 1.94 3 1.55 7 1.75 

รวม 206 100.00 194 100.00 400 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.1.4 ระดับการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 288 

รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 72 รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย ปวส. จ านวน 57 รายหรือ

แสดงเป็นร้อยละ 14 มีการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้ ปวช. จ านวน 29 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 7 มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษา 14 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 4 มีการศึกษาระดบัท่ีสูงกว่าปริญญาตรี 

จ านวน 12 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.4) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 

156 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 76 รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย ปวส. จ านวน 30 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 15 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ปวช จ านวน 10 รายหรือแสดงเป็น

ร้อยละ 5 มีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 6 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 3 มีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 4 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.4) 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 132 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 68 รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย ปวส. จ านวน 

27 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 14 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ปวช จ านวน 19 รายหรือแสดง

เป็นร้อยละ 10 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 10 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 6 มีระดับ

การศึกษาท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 6 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.4) 
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ตารางที ่3.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูปและ
ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม 

ผู้ซ้ือ ผู้ไม่ซ้ือ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษา 4 1.94 10 5.15 14 3.50 
มธัยมตอนตน้, ปวช. 10 4.85 19 9.79 29 7.25 
มธัยมตอนปลาย, ปวส. 30 14.56 27 13.92 57 14.25 
ปริญญาตรี 156 75.73 132 68.04 288 72.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 6 2.91 6 3.09 12 3.00 

รวม 206 100.00 194 100.00 400 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.1.5 รายได้ 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย มีช่วงรายได้อยู่ท่ี 20,564 บาท/

เดือน เม่ือแยกเป็นช่วงรายได ้พบวา่มีช่วงรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกนั 3 กลุ่ม คือ ช่วงรายได ้15,001 – 20,000 

บาท/เดือน มีจ านวน 107 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 27 ช่วงรายได้ 10,001 – 15,000 บาท/เดือน มี

จ านวน 106 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 27 ช่วงรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน มีจ านวน 101 รายหรือ

แสดงเป็นร้อยละ 25 รองลงมาอยูใ่นช่วงรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท/เดือน มีจ านวน 74 รายหรือแสดง

เป็นร้อยละ 19 อนัดบัสุดทา้ยจะอยู่ในช่วงรายได้ 20,001 – 25,000 บาท/เดือน มีจ านวน 12 รายหรือ

แสดงเป็นร้อยละ 3 (ดงัตารางท่ี 3.5) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วง 10,001 – 15,000 

บาท/เดือน จ านวน 67 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ  33 รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 

บาท/เดือน จ านวน 55 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 27 รายไดอ้ยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน จ านวน 

50 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 24 รายไดอ้ยูใ่นช่วงมากกวา่ 25,000 บาท/เดือน จ านวน 30 รายหรือแสดง
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เป็นร้อยละ 15 รายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน จ านวน 4 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 2 

ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.5) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 15,001 – 20,000 บาท/

เดือนและ ต ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน จ านวน 52 รายและจ านวน 51 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 27 และ 

26 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วง มากกวา่ 25,000 บาท/เดือน จ านวน 44 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 

23 รายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน จ านวน 39 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 20 รายได้อยู่

ในช่วง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน จ านวน 8 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.5) 

ตารางที ่3.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูปและ
ช่วงรายได ้

ช่วงรายได้ 
(บาทต่อเดือน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม 

ผู้ซ้ือ ผู้ไม่ซ้ือ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000  50 24.27 51 26.29 101 25.25 
10,001 – 15,000 67 32.52 39 20.10 106 26.50 
15,001 – 20,000 55 26.70 52 26.80 107 26.75 
20,001 – 25,000 4 1.94 8 4.12 12 3.00 
มากกวา่ 25,000 30 14.56 44 22.68 74 18.50 

รวม 206 100.00 194 100.00 400 100.00 

รายได้เฉลีย่ 21,662.25 19,279.87 20,564.54 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.1.6 อาชีพ 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

จ านวน 116 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 29 อาชีพลูกจา้งทัว่ไป พนกังานบริษทั จ านวน 113 ราย หรือ

แสดงเป็นร้อยละ 28 รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 87 รายหรือแสดงเป็น
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ร้อยละ 22 อาชีพนักเรียน นักศึกษา จ านวน 73 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 18 อาชีพพ่อบา้น แม่บา้น 

เกษตรกร จ านวน 11 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.6) 

กลุ่มตัวอย่างท่ี เลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างทั่วไป 

พนักงานบริษทั จ านวน 64 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 31 อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 60 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 29 อาชีพขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 41 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 20 อาชีพ

นกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 36 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 17 อาชีพพอ่บา้น แม่บา้น เกษตรกร จ านวน 5 

รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.6) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน 56 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 29 รองลงมาอาชีพลูกจา้งทัว่ไป พนกังานบริษทั จ านวน 49 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 25 อาชีพขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 46 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 24 อาชีพ

นกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 37 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 19 อาชีพพอ่บา้น แม่บา้น เกษตรกร จ านวน 6 

รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.6) 

ตารางที ่3.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูปและ
อาชีพ 

อาชีพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม 

ผู้ซ้ือ ผู้ไม่ซ้ือ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

นกัเรียน, นกัศึกษา 36 17.48 37 19.07 73 18.25 
ขา้ราชการ, รัฐวิสาหกิจ 41 19.90 46 23.71 87 21.75 
ลูกจา้งทัว่ไป, พนกังานบริษทั 64 31.07 49 25.26 113 28.30 
คา้ขาย, ธุรกิจส่วนตวั 60 29.13 56 28.87 116 29.00 
พอ่บา้น, แม่บา้น, เกษตรกร 5 2.43 6 3.09 11 2.75 

รวม 206 100.00 194 100.00 400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.2 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือมะขามแปรรูปของผู้บริโภค 

3.2.1 สถานทีท่ีผู้่บริโภคซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ 

เช่น 7-11 ร้อยละ 94 รองลงมาร้านขายของฝาก ร้อยละ 66 ร้านคา้โมเดิร์นเทรด เช่น โลตสั บ๊ิกซี ร้อย

ละ 53 ร้านอาหาร ร้อยละ 52 ร้านคา้ตามทอ้งตลาด ร้อยละ 35 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.7) 

เม่ือพิจารณาตามสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะ

เลือกซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 มากท่ีสุด เน่ืองจากร้านสะดวกซ้ือกระจายตวัอยูต่ามแหล่งชุมชน

ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้ท างาน บา้น สถานศึกษา และมีมะขามแปรรูปจ าหน่ายตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ (ดงัตารางท่ี 

3.7) 

ตารางที ่3.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานท่ีท่ีซ้ือมะขามแปรรูป 
สถานที่ จ านวน ร้อยละ 

ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 194 94.17 
ร้านขายของฝาก 135 65.53 
ร้านคา้โมเดิร์นเทรด เช่น โลตสั บ๊ิกซี 110 53.40 
ร้านอาหาร 108 52.43 
ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 73 35.44 
อ่ืนๆ 0 0.00 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.2.2 ผลติภัณฑ์มะขามแปรรูปทีผู้่บริโภคซ้ือมาบริโภคเป็นหลกั 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะเลือกซ้ือมะขามคลุก 

ร้อยละ 96 รองลงมาลูกอมมะขาม ร้อยละ 80 มะขามกวน ร้อยละ 53 มะขามแช่อ่ิม ร้อยละ 37 มะขาม

ดอง ร้อยละ 20 อ่ืนๆ ร้อยละ 2 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.8) 

ตารางที ่3.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามผลิตภณัฑ์จากมะขามแปรรูปท่ีซ้ือมา
บริโภคเป็นหลกั 

ผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
มะขามคลุก 197 95.63 
ลูกอมมะขาม 164 79.61 
มะขามกวน 110 53.40 
มะขามแช่อ่ิม 77 37.38 
มะขามดอง 42 20.39 
อ่ืนๆ 5 2.43 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.3 ระยะทางจากทีพ่กัอาศัยถึงร้านค้าทีจ่ าหน่ายมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาระยะทางจากท่ีพกัอาศัยถึงร้านท่ีจ าหน่ายมะขามแปรรูปของผูซ้ื้อ 

ส่วนมากจะอยู่ระหวา่ง 1 – 5 กิโลเมตร จ านวน 109 รายหรือร้อยละ 53 รองลงมาอยูท่ี่ระยะทาง 5-10 

กิโลเมตร จ านวน 52 รายหรือร้อยละ 25 ดงัตารางท่ี 3.9  
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ตารางที ่3.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงร้านคา้ท่ี
จ  าหน่ายมะขามแปรรูปท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด 
ระยะทาง จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตร 26 12.62 
1 – 5 กิโลเมตร 109 52.91 
5 – 10 กิโลเมตร 52 25.24 
10 กิโลเมตรข้ึนไป 19 9.22 
ไม่ทราบระยะทาง 0 0.00 

รวม 206 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.4 เหตุผลทีเ่ลอืกใช้บริการร้านทีม่ีมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะเลือกซ้ือมะขามแปร

รูปเน่ืองจากมะขามแปรรูปอร่อย ร้อยละ 92 รองลงมาเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมะขามแปรรูป

เน่ืองจากท าเลดี ไปมาสะดวก ร้อยละ 84 ราคาเหมาะสม ร้อยละ 79 รู้จกัเจา้ของร้าน พนกังาน ร้อยละ 

68 การบริการดี ร้อยละ 58 มีโปรโมชั่นพิเศษ ร้อยละ 49 บรรยากาศดี ร้อยละ 48 อ่ืนๆ ร้อยละ 3 

ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.10 
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ตารางที ่3.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านท่ีมี
มะขามแปรรูป 

เหตุผลที่เลอืกใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
มะขามแปรรูปอร่อย 189 91.75 
ท าเลดี ไปมาสะดวก 172 83.50 
ราคาเหมาะสม 163 79.13 
รู้จกัเจา้ของร้าน, พนกังาน 141 68.45 
การบริการดี 120 58.25 
มีโปรโมชัน่พิเศษ 101 49.03 
บรรยากาศดี 98 47.57 
อ่ืนๆ 7 3.40 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.5 ผู้ทีม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะตดัสินใจเลือกซ้ือ

มะขามแปรรูปด้วยตนเอง จ านวน 159 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 77 รองลงมาเพื่อน จ านวน 20 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 10 พ่อแม่ จ  านวน 14 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 7 ญาติ จ านวน 8 รายหรือแสดง

เป็นร้อยละ 4 คู่สมรส จ านวน 4 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 2 บุตรหลาน จ านวน 1 รายหรือแสดงเป็น

ร้อยละ 0.49 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.11 
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ตารางที ่3.11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือมะขามแปรรูป 

ผู้ทีม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
ตนเองเท่านั้น (ไม่มีผูอ่ื้นร่วมตดัสินใจ) 159 77.18 
เพื่อน 20 9.71 
พอ่แม่ 14 6.80 
ญาติ 8 3.88 
คู่สมรส 4 1.94 
บุตรหลาน 1 0.49 

รวม 206 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.6 วตัถุประสงค์ของการซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะตดัสินใจเลือกซ้ือ

มะขามแปรรูปเพื่อน าไปรับประทานเอง (ร้อยละ 96) รองลงมาซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ของก านนั (ร้อยละ 

94) เล้ียงรับรองแขก ลูกคา้ เพื่อน (ร้อยละ 77) และเล้ียงฉลองโอกาสส าคญั (ร้อยละ 38) ดงัตารางท่ี 

3.12 

ตารางที ่3.12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามวตัถุประสงค์ของการซ้ือมะขาม
แปรรูป 

วตัถุประสงค์ของการซ้ือมะขามแปรรูป จ านวน (ราย) ร้อยละ 
รับประทานเอง 198 96.12 
เป็นของฝาก ของก านนั 193 93.69 
เล้ียงรับรองแขก ลูกคา้ เพื่อน 158 76.70 
เล้ียงฉลองโอกาสส าคญั 78 37.86 
อ่ืนๆ 7 3.40 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.2.7 ช่วงเวลาทีผู้่บริโภคเลอืกใช้บริการร้านมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะเลือกซ้ือมะขามแปร

รูปในช่วงหลังเวลา 18.00 น. ร้อยละ 83 รองลงมาซ้ือในช่วงเวลา 12.00 – 15.00 น. ร้อยละ 82 

ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. ร้อยละ 58 ช่วงก่อนเวลา 09.00 น. ร้อยละ 36 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ร้อยละ 47 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.13 

ตารางที ่3.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการ
ร้านมะขามแปรรูป 

ช่วงเวลา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ก่อนเวลา 09.00 น. 74 35.92 
09.00 – 12.00 น. 97 47.09 
12.00 – 15.00 น. 168 81.55 
15.00 – 18.00 น. 120 58.25 
หลงัเวลา 18.00 น. 170 82.52 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.8 ความถี่ในการซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะตดัสินใจเลือกซ้ือ

มะขามแปรรูปจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ท่ีไม่แน่นอน จ านวน 101 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 49 รองลงมา

ซ้ือ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 63 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 31 ซ้ือ 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 39 ราย

หรือแสดงเป็นร้อยละ 19 ซ้ือ 4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 3 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 1 ซ้ือทุกวนั 

จ านวน 0 ราย ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.14 

จากข้อมูลตารางท่ี 3.14 ความถ่ีในการซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากผูบ้ริโภคจะมี

ความถ่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน คือ ไม่สามารถบอกได้เจาะจงว่าจะซ้ือเม่ือใด เวลาใด ซ้ือก่ีคร้ังต่อ
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สัปดาห์ได ้เน่ืองจากมะขามแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งบริโภคทุกวนั ถา้มีความรู้สึกอยากจะซ้ือ 

อยากรับประทานก็จะตดัสินใจซ้ือมาบริโภคเอง ดงันั้นมะขามแปรรูปเป็นสินคา้อยูใ่นกลุ่มสินคา้กิน

เล่นยามว่าง ขนมคบเค้ียวมากกว่า ร้านคา้ท่ีจะน ามะขามแปรรูปมาวางจ าหน่ายอาจจะตอ้งพิจารณา

มะขามแปรรูปเป็นบางชนิดท่ีจะน ามาวางจ าหน่าย หรือวางจ าหน่ายเฉพาะมะขามแปรรูปท่ีขายดีเพราะ

มะขามแปรรูปมีวนัหมดอาย ุ

ตารางที ่3.14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมะขามแปรรูป 
ความถี่ (ต่อสัปดาห์) จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ทุกวนั 0 0.00 
4 – 6 คร้ัง 3 1.46 
2 – 3 คร้ัง 39 18.93 
1 คร้ัง 63 30.58 
ไม่แน่นอน 101 49.03 

รวม 206 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.9 ความยาก ความง่ายในการหาซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีหาซ้ือมะขามแปรรูปไดง่้าย มีจ านวน 193 รายหรือ

แสดงเป็นร้อยละ 94 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีหาซ้ือมะขามแปรรูปไดย้ากนั้นมีเพียง จ านวน 13 ราย หรือ

ร้อยละ 6 เม่ือพิจารณาตวัเลขจากตารางท่ี 3.15 จะพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะหาซ้ือมะขามแปรรูปได้

ง่าย ส่วนผูท่ี้ตอบวา่หาซ้ือมะขามแปรรูปไดย้ากนั้นท่ีจริงอาจจะหาซ้ือไดง่้าย 
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ตารางที ่3.15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความยาก ความง่ายในการหาซ้ือ
มะขามแปรรูป 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
หาซ้ือมะขามแปรรูปไดง่้าย 193 93.69 
หาซ้ือมะขามแปรรูปไดย้าก 13 6.31 

รวม 206 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.10 รูปแบบในการซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะตดัสินใจเลือกซ้ือ

มะขามแปรรูปซ้ือหลายอยา่งรวมกนั จ านวน 151 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 73 รองลงมาซ้ือทีละอยา่ง 

จ านวน 55 รายหรือแสดงเป็นร้อยละ 27 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.16 

ตารางที ่3.16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบในการซ้ือมะขามแปรรูป 
รูปแบบการซ้ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ซ้ือหลายอยา่งรวมกนั 151 73.30 
ซ้ือทีละอยา่ง 55 26.70 

รวม 206 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.11 บรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือมะขามแปรรูปส่วนมากจะตดัสินใจเลือกซ้ือ

มะขามแปรรูปท่ีมีบรรจุภณัฑ์ใส่กระปุกแข็งมีฝาปิดมิดชิด ร้อยละ 66 รองลงมาใส่ถุงพลาสติก ซีนถุง 

ร้อยละ 38 ใส่กระปุกใสพลาสติก ร้อยละ 31 ใส่กล่องกระดาษ ร้อยละ 19 ใส่ขวดแกว้ ร้อยละ 9 อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.17 
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ตารางที ่3.17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบรรจุภณัฑม์ะขามแปรรูป 
บรรจุภัณฑ์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ใส่กระปุกแขง็พลาสติก มีฝาปิดมิดชิด 136 66.02 
ใส่ถุงพลาสติก ซีนถุง 78 37.86 
ใส่กระปุกใสพลาสติก 64 31.07 
ใส่กล่องกระดาษ 39 18.93 
ใส่ขวดแกว้ 18 8.74 
อ่ืนๆ 4 1.94 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.2.12 การรับทราบการโฆษณาขายมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาการรับทราบโฆษณาเก่ียวกบัมะขามแปรรูปผูบ้ริโภคถึงร้อยละ 87 ไม่มี

การรับทราบโฆษณา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การตลาดของมะขามแปรรูปยงัไม่มี หรือมีแต่นอ้ยมาก ท าให้

ผูบ้ริโภคไม่มีความรู้หรือไม่มีความสนใจในมะขามแปรรูปมากเท่าท่ีควร ส่วนผูบ้ริโภคท่ีรับทราบ

โฆษณามีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ดงัตารางท่ี 3.18 

ตารางที ่3.18 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการรับทราบการโฆษณาขายมะขาม
แปรรูป 

การรับทราบ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไมรั่บทราบการโฆษณา 180 87.38 
ไดรั้บทราบการโฆษณา 26 12.62 

รวม 206 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.2.13 ส่ือทีท่ าให้รู้จักร้านทีม่ีมะขามแปรรูปจ าหน่าย 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมะขามแปรรูปตดัสินใจเลือกซ้ือเน่ืองจากการ

บอกแบบปากต่อปาก ร้อยละ 61 รองลงมากลุ่มอา้งอิง เพื่อน คนรู้จกั ร้อยละ 54 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยา

ร้อยละ 14 ตามอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 11 วิทยุ ร้อยละ 9 ส่ือโทรทศัน์ เป็นร้อยละ 7 และอ่ืนๆ ร้อยละ4 

ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.19 

ตารางที ่3.19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านท่ีมีมะขามแปรรูป
จ าหน่าย 
ส่ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

การบอกแบบปากต่อปาก 125 60.68 
กลุ่มอา้งอิง เพื่อน คนรู้จกั 111 53.88 
ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยาสาร 28 13.59 
อินเตอร์เน็ต 23 11.17 
วิทย ุ 18 8.74 
ส่ือโทรทศัน์ 14 6.80 
อ่ืนๆ 9 4.37 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 206 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.3   ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผู้บริโภคที่ซ้ือ

มะขามแปรรูป 

3.3.1   ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือมะขามแปรรูป 

จากตารางท่ี 3.20 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของ

ผูบ้ริโภคโดยรวมดา้นราคา พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ราคา

เหมาะสมกบัปริมาณ ราคาถูก มีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีหลายราคาใหเ้ลือก 

ตารางที ่3.20 ค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดดา้นราคาสินคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป  
ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.49 มากท่ีสุด 
ราคาถูก 4.44 มากท่ีสุด 
มีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน 4.39 มากท่ีสุด 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.34 มากท่ีสุด 
มีหลายราคาใหเ้ลือก 4.31 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 มากทีสุ่ด 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.3.2   ปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปร

รูป 

ตารางท่ี 3.21 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภค

โดยรวมดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ภายในร้านสะอาด ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และมีผลต่อการตดัสินใจใน

ระดบัมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อยู่ใกล้บ้านหรือท่ีท างาน การจดัสินค้า

ภายในร้านหาง่าย เลือกซ้ือได้ง่าย มีสินค้าให้เลือกหลายยี่ห้อในท่ีจดัจ าหน่าย มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ตามล าดบั  
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ตารางที ่3.21 ค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือมะขามแปรรูป  

ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 4.26 มากท่ีสุด 
ภายในร้านสะอาด 4.23 มากท่ีสุด 
ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.21 มากท่ีสุด 
อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 4.15 มาก 
มีสินคา้ใหเ้ลือกหลายยีห่อ้ในท่ีจดัจ าหน่าย 4.10 มาก 
มีท่ีจอดรถเพียงพอ 4.05 มาก 

รวม 4.16 มาก 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.3.3   ปัจจัยทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือมะขามแปรรูป 

ตารางท่ี 3.22 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภค

โดยรวมดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 5 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความ

สะอาดของมะขามแปรรูป เช่น ไม่มีมด บอกวนัผลิตและวนัหมดอายุ คุณภาพของมะขามแปรรูป เช่น 

สี กล่ิน รสชาติของมะขามแปรรูป ความสะดวกในการบริโภคมะขามแปรรูป และมีผลต่อการ

ตดัสินใจในระดบัมาก 4 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความหลากหลายของมะขาม

แปรรูป พกพาสะดวก ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ยีห่อ้สินคา้ ตามล าดบั 
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ตารางที ่3.22 ค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป  
ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ความสะอาดของมะขามแปรรูป เช่น ไม่มีมด 4.47 มากท่ีสุด 
บอกวนัผลิตและวนัหมดอายุ 4.46 มากท่ีสุด 
คุณภาพของมะขามแปรรูป เช่น สี กล่ิน 4.45 มากท่ีสุด 
รสชาติของมะขามแปรรูป 4.38 มากท่ีสุด 
ความสะดวกในการบริโภคมะขามแปรรูป 4.24 มากท่ีสุด 
ความหลากหลายของมะขามแปรรูป 4.09 มาก 
พกพาสะดวก 4.02 มาก 
ยีห่อ้สินคา้ 3.90 มาก 
ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 3.90 มาก 

รวม 4.21 มากทีสุ่ด 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.3.4   ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือมะขาม

แปรรูป 

จากตารางท่ี 3.23 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของ

ผูบ้ริโภคโดยรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการพบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 

แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ย เพื่อบอก

ให้ผูบ้ริโภคทราบวา่มีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายในตลาด พยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือ เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้นคือ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา 

และมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 9 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ พนกังานพูดจา

สุภาพ การใหท้ดลองชิมมะขามแปรรูป การแถมสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ปริมาณมาก ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้

ในปริมาณมาก เปิดบริการทุกวนั มีมาตรฐานในการให้บริการ มีการแนะน าเชิญชวนจากพนักงาน 

ความน่าเช่ือถือของพนกังานขาย การโฆษณามะขามแปรรูป ตามล าดบั 
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ตารางที ่3.23 ค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือมะขามแปรรูป  

ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา 4.24 มากท่ีสุด 
พนกังานพดูจาสุภาพ 4.07 มาก 
การใหท้ดลองชิมมะขามแปรรูป 4.02 มาก 
การแถมสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ปริมาณมาก 4.00 มาก 
ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก 3.98 มาก 
เปิดบริการทุกวนั 3.98 มาก 
มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ 3.97 มาก 
มีการแนะน าเชิญชวนจากพนกังาน 3.78 มาก 
ความน่าเช่ือถือของพนกังานขาย 3.75 มาก 
การโฆษณามะขามแปรรูป 3.69 มาก 

รวม 3.95 มาก 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

 

3.4   ความคิดเห็นของผู้บริโภคทีไ่ม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

3.4.1   ระยะทางจากทีพ่กัอาศัยถึงร้านค้าทีจ่ าหน่ายมะขามแปรรูป 

จากตารางท่ี 3.24 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 ราย ท่ีทราบระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึง

ร้านค้าท่ีจ  าหน่ายมะขามแปรรูป ส่วนใหญ่จะทราบระยะทาง 5 – 10 กิโลเมตร จ านวน 51 ราย 

รองลงมาทราบระยะทาง 1 - 5 กิโลเมตร จ านวน 37 ราย 10 กิโลเมตรข้ึนไปจ านวน 36 ราย นอ้ยกวา่ 1 

กิโลเมตร จ านวน 6 ราย 
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ตารางที ่3.24 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงร้านคา้ท่ี
จ  าหน่ายมะขามแปรรูป 
ระยะทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตร 6.00 4.62 
1 – 5 กิโลเมตร 37.00 28.46 
5 – 10 กิโลเมตร 51.00 39.23 
10 กิโลเมตรข้ึนไป 36.00 27.69 

รวม 130 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.4.2   เหตุผลทีไ่ม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าท่ีไม่

ซ้ือมะขามแปรรูปเพราะไม่ชอบรสชาติของมะขาม (ร้อยละ 34) กลวัทอ้งเสีย (ร้อยละ 23) กลวัน ้ าหนกั

เพิ่ม (ร้อยละ 22) เพราะมะขามมีส่วนผสมของน ้ าตาล ถึงแมใ้นอนาคตจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

ตรงกบัความตอ้งการเพียงใดก็จะไม่ซ้ือมะขามแปรรูปมารับประทาน เพราะไม่ชอบมะขามแปรรูปอยู่

แลว้และคิดวา่มะขามแปรรูปไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (ดงัตารางท่ี 3.25) 

ตารางที ่3.25 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเหตุผลท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูป 
เหตุผลทีไ่ม่ซ้ือมะขามแปรรูป จ านวน  ร้อยละ 

ไม่ชอบรสชาติของมะขามแปรรูป 74 33.94 
กลวัทอ้งเสีย 51 23.39 
กลวัน ้าหนกัเพิ่ม 48 22.02 
กลวัเขด็ฟัน 32 14.68 
อ่ืนๆ 13 5.96 

จ านวนผู้บริโภคทีใ่ห้ข้อมูล 194 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.4.3   การตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

จากการศึกษาถา้ในอนาคตมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม

ตวัอยา่งมากยิ่งข้ึน กลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูป ไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี 3.26 คือ 

กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจไม่ซ้ือ จ  านวน 143 รายหรือร้อยละ 74 แต่ตดัสินใจซ้ือมีเพียง จ านวน 51 ราย

หรือร้อยละ 26 

ตารางที ่3.26 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างในการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือมะขามแปรรูป
ในอนาคตเม่ือมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการ 

การตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
มะขามแปรรูปในอนาคต 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไมซ้ื่อ 143 73.71 
ซ้ือ 51 26.29 

รวม 194 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.5   ความรู้และความคิดเห็นต่อมะขามแปรรูปของผู้บริโภคทีซ้ื่อและไม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

3.5.1   ระดับความรู้เกีย่วกบัมะขามแปรรูปและระดับความกงัวลต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

ตารางท่ี 3.27 ระดบัความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูปผูท่ี้ซ้ือมีระดบัความรู้เฉล่ียท่ี 13 

คะแนน ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีระดบัความรู้เฉล่ียท่ี 12 คะแนน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเฉพาะค่าเฉล่ียคะแนนความรู้จะมี

ความแตกต่างกนัไม่มาก จึงทดสอบดว้ย Independent Sample Test ผลท่ีไดคื้อผูท่ี้ซ้ือมะขามแปรรูปมี

ระดบัความรู้มากกวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมะขามแปรรูปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่แสดงวา่ผูท่ี้ไม่

ซ้ือมะขามแปรรูปมีความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูปน้อย ดังนั้ นผู ้ผลิตหรือผู ้จ  าหน่ายควรมีการ

ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของมะขามแปรรูป 

ระดบัความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพของผูบ้ริโภคเม่ือบริโภคมะขามแปรรูปผูท่ี้ซ้ือมี

ระดบัความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพท่ีคะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ผูท่ี้ไม่ซ้ือมะขามแปรรูปมีระดบัความกงัวล
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เก่ียวกบัสุขภาพท่ีคะแนนเฉล่ีย 6 คะแนน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเฉพาะค่าเฉล่ียจะไม่มีความแตกต่างกนัมาก 

จึงทดสอบด้วย Independent Sample Test ผลท่ีได้คือผูท่ี้ไม่ซ้ือมีระดับความกังวลเก่ียวกับสุขภาพ

มากกวา่ผูท่ี้ซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่แสดงวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมะขามแปรรูปมีความกงัวล

เก่ียวกับสุขภาพมาก ดังนั้ นผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายควรมีการประชาสัมพนัธ์ช้ีให้เห็นว่าเม่ือบริโภค

มะขามแปรรูปแลว้จะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพแต่อยา่งใด 

ตารางที่ 3.27 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัความรู้ต่อมะขามแปรรูป ระดบั
ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพ  

ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

การตัดสินเลอืกซ้ือมะขามแปรรูป 
รวม 

ซ้ือ ไม่ซ้ือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัความรู้ 
 ต ่า (0.00 – 6.00) 3.00 1.46 3.00 1.55 6.00 1.50 
 ปานกลาง (7.00 – 12.00) 72.00 34.95 84.00 43.30 156.00 39.00 
 ดี (13.00 – 18.00) 131.00 63.59 107.00 55.15 238.00 59.50 

รวม 206.00 100.00 194.00 100.00 400.00 100.00 

ค่าเฉลีย่คะแนนของ 
ระดบัความรู้ ** 

13.40 11.82 12.64 

ระดบัความกงัวล 
 นอ้ย (0.00 – 2.67) 131.00 63.59 120.00 61.86 251.00 62.75 
 ปานกลาง (2.68 – 5.34) 75.00 36.41 74.00 38.14 149.00 37.25 
 มาก (5.35 – 8.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 206.00 100.00 194.00 100.00 400.00 100.00 

ค่าเฉลีย่คะแนนของ 
ระดบัความกงัวล ** 

5.35 6.16 5.74 

หมายเหตุ : ** ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย  
Independent Sample Test. 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
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3.5.2   ปัญหาและอุปสรรคในการเลอืกซ้ือมะขามแปรรูปของผู้ตอบทีซ้ื่อมะขามแปรรูป 

3.5.2.1   ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการตลาดของผูบ้ริโภคโดยรวม

ดา้นราคา พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือท่ีระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มี

ปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น คือ ราคาท่ีจ าหน่ายในแต่ละร้านไม่เท่ากนั มีระดบั

ราคาให้เลือกนอ้ย ราคาแพงเกินไปเม่ือเทียบกบัขนาดและปริมาณ ไม่มีป้ายราคาชดัเจน ตามล าดบั ดงั

ตารางท่ี 3.28 

ตารางที ่3.28 ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคทางดา้นปัจจยัทางการตลาด
ดา้นราคา  
ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับปัญหา 

ราคาท่ีจ าหน่ายในแต่ละร้านไม่เท่ากนั 3.16 ปานกลาง 
มีระดบัราคาให้เลือกนอ้ย 3.04 ปานกลาง 
ราคาแพงเกินไปเม่ือเทียบกบัขนาดและปริมาณ 2.92 ปานกลาง 
ไม่มีป้ายราคาชดัเจน 2.88 ปานกลาง 

รวม 2.92 ปานกลาง 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.5.2.2   ปัจจัยทางการตลาดด้านสถานทีแ่ละการจัดจ าหน่าย 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการตลาดของผูบ้ริโภคโดยรวม

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย พบวา่ มีปัญหาในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มี

ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือท่ีระดบัปานกลางทั้งหมดคือ สถานท่ีจ าหน่ายมกัจ าหน่ายเฉพาะบาง

ขนาดเท่านั้น มีสินคา้ไม่หลากหลาย สถานท่ีจ าหน่ายไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ ท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกใน

การเดินทาง ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ภายในร้านไม่สะอาด การจดัสินคา้ภายในร้านไม่ดี เวลาเปิด-ปิดของ

ร้านไม่สะดวก ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.29 
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ตารางที ่3.29 ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคทางดา้นปัจจยัทางการตลาด
ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย 
ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับปัญหา 

สถานท่ีจ าหน่ายมกัจ าหน่ายเฉพาะบางขนาดเท่านั้น 3.25 ปานกลาง 
สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้ไม่หลากหลาย 3.24 ปานกลาง 
สถานท่ีจ าหน่ายไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ 2.90 ปานกลาง 
ท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกในการเดินทาง 2.90 ปานกลาง 
ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 2.87 ปานกลาง 
ภายในร้านไม่สะอาด 2.87 ปานกลาง 
การจดัสินคา้ภายในร้านไม่ดี 2.85 ปานกลาง 
เวลาเปิด-ปิด ของร้านไม่สะดวก 2.63 ปานกลาง 

รวม 2.94 ปานกลาง 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.5.2.3   ปัจจัยทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการตลาดของผูบ้ริโภคโดยรวม

ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี

ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือท่ีระดบัปานกลางทุกดา้น คือ ขนาดบรรจุไม่หลากหลาย บรรจุภณัฑเ์ปิด

ยาก ไม่สะดวก บรรจุภณัฑ์ไม่แข็งแรง ผลิตภณัฑ์ไม่สะอาด ไม่มีตราสินคา้ ไม่สะดวกต่อการบริโภค 

เช่น ช้ินใหญ่เกินไป กินยาก/มือเป้ือน ไม่มีฉลากบอกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ไม่มีบอกวนัผลิตและ

วนัหมดอาย ุตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3.30 
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ตารางที ่3.30 ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านปัจจัยทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับปัญหา 
ขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่หลากหลาย 3.20 ปานกลาง 
บรรจุภณัฑเ์ปิดยาก ไม่สะดวก 3.15 ปานกลาง 
บรรจุภณัฑไ์ม่แขง็แรง 3.11 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑไ์ม่สะอาด 3.08 ปานกลาง 
ไม่มีตราสินคา้ 3.04 ปานกลาง 
ไม่สะดวกต่อการบริโภค เช่น ช้ินใหญ่เกินไป กินยาก/มือเป้ือน 2.99 ปานกลาง 
ไม่มีฉลากบอกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 2.96 ปานกลาง 
ไม่มีบอกวนัผลิตและวนัหมดอาย ุ 2.92 ปานกลาง 

รวม 2.96 ปานกลาง 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.5.2.4   ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดและบริการ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการตลาดของผูบ้ริโภคโดยรวม

ด้านส่งเสริมการตลาดและบริการ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือท่ีระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือท่ีระดบัปานกลาง จ านวน 3 ดา้น คือ ไม่

ค่อยไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ไม่มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัประโยชน์ของมะขามแปรรูป ไม่ให้

ทดลองชิมสินคา้ และปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือท่ีระดบันอ้ย มีจ านวน 4 ดา้น คือ ไม่มีการโฆษณา

สินค้า พนักงานกิริยาไม่สุภาพ พนักงานไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ การคิดเงินผิดพลาด ตามล าดับ ดัง

ตารางท่ี 3.31 
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ตารางที ่3.31 ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคทางดา้นปัจจยัทางการตลาด
ดา้นส่งเสริมการตลาดและบริการ 

ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับปัญหา 
ไม่ค่อยไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 3.19 ปานกลาง 
ไม่มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัประโยชน์ของมะขามแปรรูป 3.03 ปานกลาง 
ไม่ใหท้ดลองชิมสินคา้ 2.61 ปานกลาง 
ไม่มีการโฆษณาสินคา้ 2.58 นอ้ย 
พนกังานกิริยาไม่สุภาพ 2.52 นอ้ย 
พนกังานไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 2.49 นอ้ย 
การคิดเงินผดิพลาด 2.31 นอ้ย 

รวม 2.68 ปานกลาง 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

3.6 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยท า

การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทุกคู่ ท่ีท  าการศึกษา หากพบว่า ตัวแปรอิสระคู่ใดมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์มากกวา่ 0.70 แสดงวา่ ตวัแปรคู่ดงักล่าวอาจจะเป็นตวัแปรเดียวกนั ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาตวั

แปรท่ีน ามาพยากรณ์จะมีความสัมพนัธ์กนัของตวัแปร เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปร พบว่า ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูปและปัจจยัด้านความเช่ือในการบริโภคมี

ความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.222 ดงัตารางท่ี 3.32 และปัจจยั

ทั้ง 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากว่า 0.70 จึงไม่ตอ้งท าการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อรวมตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้นจึงสามารถใชต้วัแปรทุกตวัในการวเิคราะห์ logistic 

regression analysis ในขั้นตอนต่อไปได ้ 
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ตารางที ่3.32 สหสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป (Correlation Matrix) 

ปัจจัย 
อายุ 

จ านวนปีทีไ่ด้รับ
การศึกษา 

รายได้ 
ความกงัวล 

เกีย่วกบัสุขภาพ 
ความรู้ 

เกีย่วกบัมะขามแปรรูป 
ระยะทาง 

(X2) (X4) (X5) (X7) (X8) (X10) 
อาย ุ (X2) 1 -.222** .136** .031 .126* -.102* 
จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา   (X4) -.222** 1 .056 .114* -.045 .198** 
รายได ้ (X5) .136** .056 1 -.004 .061 -.028 
ความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป  (X7) .031 .114* -.004 1 -.015 .018 
ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพ (X8) .126* -.045 .061 -.015 1 .037 
ระยะทาง  (X10) -.102* .198** -.028 .018 .037 1 
หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                   * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
ทีม่า: จากการค านวณ 
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3.7 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือมะขามแปรรูป 

 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมะขามแปรรูป ด้วยแบบจ าลองโลจิท (Logit 

model) ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการ logistic regression analysis ด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม (Binary logistic regression analysis) ใชท้ดสอบสมมติฐาน  

H0 :   โอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปไม่ข้ึนอยูก่บัตวัแปรอิสระทั้ง 15 ตวั 
H1 :  โอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปข้ึนอยูก่บัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั 

จากการทดสอบ ไดค้่า ไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากบั 184.008 และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นัน่

คือ ปฏิเสธ H0 แสดงวา่โอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปข้ึนอยูก่บัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั (ดงัตาราง

ท่ี 3.33) 

ตารางที ่3.33 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยโลจิสติค 
Step 1 Chi-square df Sig. 
Step 184.008 15 .000 

Block 184.008 15 .000 
Model 184.008 15 .000 

ทีม่า: จากการค านวณ 

ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรอิสระจ านวน 15 ตวัแปร ประกอบด้วย เพศ (X1) อายุ (X2) 

สถานะภาพโสด (X31) สถานะภาพสมรส (X32) การศึกษา (X4)  รายได ้(X5) อาชีพนกัเรียนนกัศึกษา (X61) 

ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ (X62) ลูกจา้งทัว่ไป พนักงานบริษทั (X63) คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั (X64) พ่อบา้น 

แม่บา้น เกษตรกร (X65) ความรู้ (X7) ความกงัวล (X8) การรับทราบการโฆษณา (X9) ระยะทางระหว่าง

บา้นกบัร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายมะขามแปรรูป (X10) และตวัแปรอิสระจ านวน 4 ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Sig. (P ≤ 0.05) หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูป ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดงั

ตารางท่ี 3.32 ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกมี 2 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศและปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับ

มะขามแปรรูป ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอายุและปัจจยัดา้นความกงัวลเก่ียวกบั

สุขภาพ ดงัน้ี (ดูตารางท่ี 3.34 ประกอบ) 
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1. เพศ (X1) จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก 1.797 นัน่คือ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นัน่แสดงวา่ถา้ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิงมีโอกาส

ท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปมากกวา่เพศชาย เน่ืองจากส่วนมากเพศหญิงมกัจะช่ืนชอบรสชาติของมะขาม

แปรรูปท่ีมีรสเปร้ียวอมหวาน และเพศหญิงส่วนใหญ่มีนิสัยชอบกินจุบจิบมากกว่าเพศชาย ดงันั้น

มะขามแปรรูปจึงเป็นสินคา้ท่ีนิยมของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

2. ความรู้ (X7) จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก 0.240 นัน่คือ ถา้

กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูปมากข้ึนจะมีโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปเพิ่มข้ึน ดงันั้น 

ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายควรให้ความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูป เช่น มะขามแปรรูปมีวิตามินซี ช่วยแก้

อาการเมารถ และแกอ้าการทอ้งผกูเพราะมะขามมีกรดอินทรียอ์ยา่งกรดทาร์ทาริกและกรดซิตริก ซ่ึงมี

ฤทธ์ิระบายและลดความร้อนของร่างกายได ้เป็นตน้ 

3. อาย ุ(X2) จากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ -0.065 นัน่คือ ถา้กลุ่ม

ตัวอย่างมีอายุมากข้ึนโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปจะลดลง เน่ืองจากเม่ือคนเรามีอายุเพิ่มข้ึน 

ความสามารถของการท างานระบบต่างๆภายในร่างกายจะมีประสิทธิภาพลดลงตามอายท่ีุเพิ่มข้ึน และ

มีปัญหาสุขภาพไดง่้าย ดงันั้นในการบริโภคอาหารของผูสู้งอายุจึงตอ้งค านึงถึงคุณภาพของอาหาร ไม่

ควรบริโภคอาหารท่ีมีรสเปร้ียว รสหวาน รสเค็มจนเกินไปซ่ึงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพไดง่้าย ซ่ึงเป็น

สาเหตุท าให้ผูท่ี้มีอายุมากข้ึนโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปก็จะลดลง ดงันั้นผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายควร

ผลิตมะขามแปรรูปท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายดุว้ย เช่น ไม่มีส่วนผสมของน ้าตาล เป็นตน้ 

4. ความกงัวล (X8) จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ -0.594 นัน่คือ 

ถา้กลุ่มตวัอย่างมีความกงัวลดา้นสุขภาพมากข้ึนโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปจะลดลง เน่ืองจากใน

ปัจจุบนักระแสรักสุขภาพมีมากข้ึนและมีหน่วยงานต่างๆออกมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากข้ึน จึงท าให้

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้ นผูผ้ลิตหรือผู ้

จ  าหน่ายมะขามแปรรูปควรจะมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการบริโภคมะขามแปรรูปให้มากข้ึน เช่น 

ถา้บริโภคมะขามแปรรูปในปริมาณท่ีพอดีไม่มากเกินไปจะไม่มีผลเสียต่อร่างกาย แต่จะไดว้ติามินและ

แร่ธาตุต่างๆท่ีมีอยูใ่นมะขามแปรรูป เป็นตน้ 
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ตารางที ่3.34 ผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติคปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือและไม่ซ้ือมะขามแปรรูปของ
ผูบ้ริโภค 

ปัจจยั B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 

เพศ  (X1) 1.797 .294 37.267 1 .000 6.034 3.388 10.745 

อาย ุ(X2) -.065 .017 14.684 1 .000 .937 .906 .969 

สถานะภาพโสด (X31) -.074 .974 .006 1 .939 .928 .138 6.262 

สถานะภาพสมรส (X32) .266 .907 .086 1 .770 1.304 .220 7.723 

จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา (X4) .014 .048 .082 1 .775 1.014 .923 1.113 

รายได ้(X5) .000 .000 1.421 1 .233 1.000 1.000 1.000 

อาชีพนกัเรียน นกัศึกษา (X61) 18.202 4.019E4 .000 1 1.000 8.036E7 .000 . 

อาชีพขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ (X62) 18.995 4.019E4 .000 1 1.000 1.776E8 .000 . 

อาชีพลูกจา้งทัว่ไป พนกังานบริษทั (X63) 19.261 4.019E4 .000 1 1.000 2.316E8 .000 . 

อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั (X64) 19.305 4.019E4 .000 1 1.000 2.422E8 .000 . 

อาชีพพอ่บา้น แม่บา้น เกษตรกร (X65) 19.829 4.019E4 .000 1 1.000 4.090E8 .000 . 

ความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป (X7) .240 .052 21.143 1 .000 1.272 1.148 1.409 

ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพ (X8) -.594 .109 29.755 1 .000 .552 .446 .684 

การรับทราบการโฆษณา (X9) 20.765 7.134E3 .000 1 .998 1.042E9 .000 . 

ระยะทาง (X10) -.033 .022 2.126 1 .145 .968 .927 1.011 

Constant -17.916 4.019E4 .000 1 1.000 .000   

ที่มา: จากการค านวณ 
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 บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ซ่ึงท าการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม ่โดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ รวมทั้งส้ิน 400 ราย ประกอบดว้ยผูซ้ื้อและไม่ซ้ือมะขาม

แปรรูปจ านวน 206 รายและ 194 ราย ตามล าดบั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 65) อายุอยูร่ะหวา่ง 18–35 ปี (ร้อยละ 60) สถานภาพสมรสแลว้ (ร้อยละ 50) การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี (ร้อยละ 72) รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001–20,000 บาท (ร้อยละ 27) และประกอบ

อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 29) ร้อยละ 53 ของผูบ้ริโภคมีระยะทางระหวา่งท่ีพกัอาศยัถึงร้าน

จ าหน่ายมะขามแปรรูปท่ีใกลท่ี้สุดไม่เกิน 5 กิโลเมตร 

4.1.2  ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภคมะขามแปรรูปของกลุ่มผู้บริโภคที่ซ้ือมะขาม

แปรรูป 

จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ร้อย

ละ 94 มกัเลือกซ้ือมะขามแปรรูปท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมะขามแปรรูป

เพราะมะขามแปรรูปมีรสชาติอร่อย โดยซ้ือไปรับประทานเอง และมกัซ้ือหลงัเวลา 18.00 น. ส่วน

ความถ่ีในการซ้ือมะขามแปรรูป ผูบ้ริโภคร้อยละ 49ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่ภายใน 1 สัปดาห์ซ้ือ

มะขามแปรรูปก่ีคร้ังผูบ้ริโภคร้อยละ 94 ระบุวา่สามารถหาซ้ือมะขามแปรรูปไดง่้าย ในการซ้ือแต่ละ

คร้ังจะซ้ือมะขามแปรรูปหลายอยา่งรวมกนั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) ซ้ือมะขามคลุก ลกัษณะ

บรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือมกัเป็นกระปุกพลาสติกแขง็และมีฝาปิดมิดชิด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) ไม่เคย
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รับทราบการโฆษณาเก่ียวกบัมะขามแปรรูป อย่างไรก็ตาม ส่ือท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัมะขาม

แปรรูปคือ การบอกแบบปากต่อปาก 

4.1.3  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคมะขามแปรรูป 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมะขามแปรรูปมากท่ีสุดคือ ราคา

เหมาะสมกบัปริมาณราคาถูก รองลงมาคือ ความสะอาดของมะขามแปรรูป ไม่มีมดเขา้ไปปะปนใน

ผลิตภณัฑ์การระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ สถานท่ีและการจดัจ าหน่ายอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ภายในร้าน

สะอาดและมีความถูกตอ้งแม่นย  าในการค านวณค่าใชจ่้ายในการซ้ือ ตามล าดบั 

4.1.4   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ท่ีไม่ซ้ือมะขามแปรรูปเพราะ

ไม่ชอบรสชาติของมะขาม (ร้อยละ 34) กลวัทอ้งเสีย (ร้อยละ 23) กลวัน ้าหนกัเพิ่ม (ร้อยละ 22) เพราะ

มะขามแปรรูปมีส่วนผสมของน ้าตาล เม่ือรับประทานแลว้จะมีอาการเข็ดฟัน และคิดวา่มะขามแปรรูป

รับประทานแลว้ไม่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากนกั และท่ีส าคญัคือ กลวัวา่เม่ือรับประทานมะขามแปร

รูปแลว้จะท าให้ทอ้งเสีย ถึงแมใ้นอนาคตจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการเพียงใด

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) ก็จะไม่ซ้ือมะขามแปรรูปมารับประทานเพราะไม่ชอบมะขามแปรรูป

และคิดวา่มะขามแปรรูปไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

4.1.5  ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นต่อมะขามแปรรูปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซ้ือ

และไม่ซ้ือมะขามแปรรูป 

4.1.5.1  ระดับความรู้เกี่ยวกับ มะขามแปรรูปและระดับความกังวลต่อสุขภาพของ 

ผู้บริโภค 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป เม่ือทดสอบดว้ย Independent Sample Test 

ผลท่ีไดคื้อ ผูท่ี้ซ้ือมะขามแปรรูปมีระดบัความรู้มากกวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมะขามแปรรูปอย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายควรให้ความส าคญัด้านการให้ความรู้เก่ียวกบัมะขาม

แปรรูปใหม้ากกวา่น้ี จึงจะท าใหผู้ท่ี้ไม่ซ้ือหนัมาซ้ือมะขามแปรรูปมากข้ึน 

ด้านความกังวลเก่ียวกับสุขภาพ เมือทดสอบด้วย Independent Sample Test 

ผลท่ีได้คือ ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีระดบัความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพมากกว่าผูท่ี้ซ้ืออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 นัน่แสดงวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมะขามแปรรูปมีความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพมาก นัน่แสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะใส่ใจในดา้นสุขภาพกนัมากข้ึน อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนก็ออกมารณรงค์กนัมาก ดงันั้นผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายควรน ากลยุทธ์

เก่ียวกบัดา้นสุขภาพมาท าการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4.1.5.2  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลอืกซ้ือมะขามแปรรูปของผู้ตอบทีซ้ื่อ

มะขามแปรรูป 

ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือมะขามแปรรูปของผูท่ี้ซ้ือ พบว่า ในการซ้ือ

มะขามแปรรูป ผูซ้ื้อมะขามแปรรูปเผชิญกบั ราคาท่ีจ าหน่ายในแต่ละร้านไม่เท่ากนั ขนาดของสินคา้มี

ให้เลือกน้อย ไม่ค่อยไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาเก่ียวกบัมะขามแปรรูปและไม่มี

เอกสารเก่ียวกบัประโยชน์ของมะขามแปรรูปเผยแพร่ใหไ้ดรั้บทราบ 

4.1.6  ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือมะขามแปรรูป 

การวิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปใช้

แบบจ าลองโลจิท จากการทดสอบได้ค่า ไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 184.008 และปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปไดผ้ลดงัน้ี คือ 

ปัจจยัดา้นเพศ จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก (1.797) 

นัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิงมีโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปมากกวา่ผูช้าย 



 

60 
 

ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับมะขามแปรรูป จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัด้านน้ีมีค่า

สัมประสิทธ์ิเป็นบวก (0.240) นัน่คือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูปมากข้ึนจะมีโอกาสท่ี

จะซ้ือมะขามแปรรูปเพิ่มข้ึน 

ปัจจยัดา้นอายุ จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ (-0.065) 

นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีอายมุากข้ึนโอกาสท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปจะลดลง 

ปัจจัยด้านความกังวลเก่ียวกับสุขภาพ จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านน้ีมีค่า

สัมประสิทธ์ิเป็นลบ (-0.594) นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอย่างมีความกงัวลดา้นสุขภาพมากข้ึนโอกาสท่ีจะซ้ือ

มะขามแปรรูปจะลดลง 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือโฆษณาผลิตภณัฑ์มะขามแปรรูป เพื่อเป็นการเชิญชวน

ให้ผูบ้ริโภคหันมาซ้ือมะขามแปรรูปหรืออยากทดลองรับประทานมะขามแปรรูป ซ่ึงจะช่วยให้

ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัหรือคุน้ช่ือมากข้ึน 

2. ควรให้ขอ้มูลความรู้และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมะขามแปรรูป โดยเฉพาะการให้ขอ้มูล

วา่เม่ือบริโภคมะขามแปรรูปแลว้ให้ประโยชน์อยา่งไรบา้ง และช้ีให้เห็นวา่การบริโภคมะขามแปรรูป

ไม่ไดมี้ผลเสียต่อสุขภาพแต่อยา่งใด 

3. ควรปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้มีขอ้มูลทางโภชนาการ เช่น มะขามแปรรูปชนิดน้ีเหมาะ

กบัผูใ้ด หรือเม่ือบริโภคมะขามแปรรูปแลว้จะไดคุ้ณค่าทางโภชนาการดา้นใดบา้ง 

4. ควรปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้หวานน้อยลงหรือลดปริมาณน ้ าตาลลง เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีมี

ปัญหาสุขภาพหรือผูท่ี้ก าลงัควบคุมระดบัน ้าตาลสามารถรับประทานได ้

5. สถานท่ีจ าหน่ายมะขามแปรรูปควรวางใกลส้ถานท่ีท างาน ท่ีพกั ไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

จะท าใหข้ายไดง่้ายข้ึน 
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4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาเก่ียวกบัการรับทราบการโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูป

หรือไม ่

2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมะขามแปรรูปใน

หลกั 7P’s เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือมะขามแปรรูปต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการเลอืกซ้ือมะขามแปรรูปของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ช่ือผูใ้หข้อ้มูล ………………………………………………………………………………….…… 

ท่ีอยู ่  ………...…………………………………………………………………………..… 

เบอร์โทร ………………………………………………………………………………….…… 

ช่ือผูส้ัมภาษณ์ ………………………………………….สัมภาษณ์วนัท่ี……………………..……... 

ช่ือผูต้รวจแบบสอบถาม .....................................................วนัท่ี........................................................... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ใน          หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

1. เพศของผูบ้ริโภคท่ีใหข้อ้มูล 

1.  หญิง   2.   ชาย 

2. อายขุองผูบ้ริโภคท่ีใหข้อ้มูล …………………….. ปี 

3. สถานะภาพของผูบ้ริโภคท่ีใหข้อ้มูล 

1. โสด   2.  สมรส  3.  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………...… 

4. ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีใหข้อ้มูล (ระบุ) ………………………………………………...… 

5. รายไดส่้วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีใหข้อ้มูล ………..…… บาท/เดือน หรือ .......................... บาท/ปี 

6. อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีใหข้อ้มูล (ระบุ) ............................................................................................... 

7. ท่านซ้ือมะขามแปรรูปอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือไม่?         ซ้ือ (โปรดตอบค าถามต่อในส่วนท่ี 2 ส่วน

ท่ี 3 และส่วนท่ี 5)          ไม่ซ้ือ (ขา้มไปตอบค าถามในส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 6) 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภค สาเหตุการตัดสินใจซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถามทีซ้ื่อมะขามแปรรูป 

ค าช้ีแจง : กรุณาตอบใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

8. ท่านมกัเลือกซ้ือมะขามแปรรูปจากท่ีใดบ่อยท่ีสุด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ร้านขายของฝาก        2.  ตามร้านอาหาร 

3.  ร้านคา้ตามทอ้งตลาด    4.  ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 

5.  ร้านคา้โมเดิร์นเทรด เช่น โลตสั บ๊ิกซี  

6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

9. โดยส่วนใหญ่ท่านมกัเลือกซ้ือประเภทของมะขามแปรรูปแบบใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  แช่อ่ิม  2.  กวน   3.  ลูกอม  

 4.  ดอง   5.  คลุก    

6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

10. ระยะทางระหว่างบา้นของท่านกบัร้านคา้ท่ีมีการจ าหน่ายมะขามแปรรูปท่ีใกล้ท่ีสุดท่ีท่านรู้จกั 

………………………กิโลเมตร 

11. ท่านเลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีมะขามแปรรูปเพราะเหตุผลใดท่ีส าคญัท่ีสุด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  มะขามแปรรูปอร่อย       2.  ราคาเหมาะสม 

3.  ท าเลดี ไปมาสะดวก    4.  มีโปรโมชัน่พิเศษ 

5.  รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน   6.  บรรยากาศดี 

7.  การบริการดี      

8.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

12. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของท่านมากท่ีสุด 

1.  ตนเอง    2.  พอ่แม่  3.  เพื่อน  

 4.  คู่สมรส  5.  ญาติ   6. บุตรหลาน 

7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 
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13. ท่านซ้ือมะขามแปรรูปเน่ืองในโอกาสใดมากท่ีสุด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  เป็นของฝาก/ของก านนั       2.  รับประทานเอง 

3.  เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน   4.  เล้ียงฉลองโอกาสส าคญั 

5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

14. ปกติท่านใชบ้ริการร้านท่ีจ าหน่ายมะขามแปรรูปในช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ก่อนเวลา 09.00 น.        2.  09.00 – 12.00  น. 

3.  12.00 – 15.00 น.    4.  15.00 – 18.00 น. 

5.  หลงัเวลา  18.00 น. 

15. ความถ่ีในการซ้ือมะขามแปรรูปต่อสัปดาห์ ……………………………………… คร้ัง/สัปดาห์ 

16. ท่านหาซ้ือมะขามแปรรูปได ้         ง่าย            ยาก ขนาดไหน 

1. มากท่ีสุด   2. มาก    3. ปานกลาง

 4. นอ้ย    5. นอ้ยท่ีสุด    

17. ท่านมกัเลือกซ้ือมะขามแปรรูปแบบใด 

1.  ซ้ือหลายอยา่งรวมกนั       2.  ซ้ือทีละอยา่ง 

18. มะขามแปรรูปท่ีท่านซ้ือมีการจดัท าหีบห่ออยา่งไร (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ใส่ถุงพลาสติก ซีนถุง     2.  ใส่กระปุกแขง็ มีฝาปิดมิดชิด 

3.  ใส่กล่องกระดาษ    4.  ใส่กระปุกใสพลาสติก 

5.  ใส่ขวดแกว้      

6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

19. การรับทราบการโฆษณาขายมะขามแปรรูป 

1.  ไดรั้บทราบการโฆษณา   2.  ไม่รับทราบการโฆษณา 

20. ท่านเลือกซ้ือมะขามแปรรูปไดอ้ยา่งไร (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  กลุ่มอา้งอิง เเพื่อน คนรู้จกั   2. การบอกแบบปากต่อปาก

 3.  ส่ือโทรทศัน์     4.  วิทย ุ

  5.  อินเตอร์เน็ต     6. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยาสาร 
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7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผู้ตอบที่ซ้ือ

มะขามแปรรูป 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง         หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

21. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูป 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความส าคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านราคาสินค้า 
1. ราคาถกู      
2. มีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน      
3. มีหลายราคาใหเ้ลือก      
4. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
5. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
ด้านสถานที่และการจัดจ าหน่าย 
6. มีสินคา้ใหเ้ลือกหลายยี่หอ้ในท่ีจดัจ าหน่าย      
7. ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      
8. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน      
9. อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน      
10. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
11. ภายในร้านสะอาด      
12. การจดัสินคา้ภายในร้านหาง่าย เลือกซ้ือไดง่้าย      
ด้านผลติภัณฑ์ 
13. ยี่หอ้สินคา้      
14. รสชาติของมะขามแปรรูป      
15. คุณภาพของมะขามแปรรูป เช่น สี กล่ิน      
16. ความสะอาดของมะขามแปรรูป เช่น ไม่มีมด      
17. ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์      
18. ความหลากหลายของมะขามแปรรูป      
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19. ความสะดวกในการบริโภคมะขามแปรรูป      
20. บอกวนัผลิตและวนัหมดอาย ุ      
21. พกพาสะดวก      

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความส าคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ 
22. การใหท้ดลองชิมมะขามแปรรูป      
23. การแถมสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ปริมาณมาก      
24. ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก      
25. การโฆษณามะขามแปรรูป      
26. ความน่าเช่ือถือของพนกังานขาย      
27. เปิดบริการทุกวนั      
28. ความถกูตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา      
29. พนกังานพดูจาสุภาพ      
30. มีการแนะน าเชิญชวนจากพนกังาน      
31. มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ      

ส่วนที่ 4  ความรู้และความคิดเห็นต่อมะขามแปรรูปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซ้ือมะขามแปรรูปและ

ผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่ได้ซ้ือมะขามแปรรูป 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง         หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

22. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูปมาก นอ้ย เพียงใด ให้เลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ใน

ช่องท่ีคิดวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1. การบริโภคมะขามแปรรูปจะท าใหท้อ้งเสีย   
2. มะขามแปรรูปมีส่วนกระตุน้การท างานของสมองใหต่ื้นตวั เป็นยาชูก าลงั   
3. มะขามแปรรูปท าใหไ้ม่ง่วงนอน เพราะมีส่วนผสมของคาเฟอีน   
4. ในมะขามแปรรูปอุดมด้วยวิตามินบี 2 แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และยงัมีกรดผลไมห้ลายชนิดเช่น กรดซิตริก กรดทาทา
ริค เป็นตน้ ท่ีส าคญัมีวติามินเอ วติามินซีสูง 

  



 

69 
 

5. ส าหรับผูท่ี้ด่ืมกาแฟ หรือสูบบุหร่ีเป็นประจ า ให้น าเน้ือมะขามมาขดัถูฟันเป็น
ประจ าทุกคร้ังท่ีแปรงฟัน จะช่วยขจดัคราบสกปรกบริเวณฟันลงได ้

  

6. มะขามแปรรูปสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได ้   
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7. มะขามแปรรูปช่วยลดความร้อนในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี   
8. มะขามแปรรูปสามารถน ามาใส่แผลใหห้ายเร็วข้ึนได ้   
9. มะขามแปรูปช่วยป้องกนัการเกิดและช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน   
10. มะขามท่ีน ามาแปรรูปใชเ้ฉพาะมะขามเปร้ียวเท่านั้น   
11. การน ามะขามมาแปรรูปถือเป็นการถนอมอาหารประเภทหน่ึง   
12. การเรียกช่ือของมะขามแปรรูปนั้น จะถูกเรียกตามประเภทของวธีิการผลิต   
13. มะขามสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทุกฤดู จึงมีมะขามแปรรูปวางจ าหน่าย

ตลอด 
  

14. มะขามไม่ถือวา่เป็นผลไม ้เพราะจดัอยูใ่นพืชตระกลูถัว่   
15. มะขามท่ีน ามาแปรรูปเป็นชนิดเดียวกนักบัมะขามป้อม มะขามแขก มะขาม

เทศ 
  

16. มะขามแปรรูปสามารถน าไปประกอบอาหาร เพื่อเพิ่มความเปร้ียวให้กับ
อาหารแทนมะนาวได ้

  

17. ส่วนใหญ่คนไทยจะบริโภคมะขามแปรรูปในลกัษณะขนมขบเค้ียวหรืออาหาร
วา่ง 

  

18. มะขามแปรรูปส่วนใหญ่จะมาน ้าตาลเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิต   

23. ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพมาก นอ้ย เพียงใด ให้เลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ี

คิดวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ค าถาม ถูก ผดิ 
1. อาหารท่ีบริโภคในแต่ละม้ือส่วนใหญ่ควรเป็นอาหารท่ีมีไขมนัสูง เพราะใน

แต่ละวนัร่างกายตอ้งการพลงังานในการด ารงชีวติ 
  

2. ระหวา่งท างานเม่ือเกิดอาการอ่อนเพลียหรือเม่ือยลา้ควรรีบท างานใหเ้สร็จเพื่อ
จะไดพ้กัผอ่นเร็วข้ึนหลงัท างานเสร็จ 

  

3. การออกก าลงักายท่ีดีตอ้งท าใหร่้างกายเหน่ือยมากท่ีสุด   
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4. การออกก าลงักายเพื่อลดน ้าหนกั ตอ้งท าทนัทีหลงัรับประทานอาหาร   
5. การออกก าลงักายท่ีดีตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยในการออกก าลงักาย หรืออุปกรณ์ท่ี

ทนัสมยัเพื่อช่วยใหร่้างกายไดเ้คล่ือนไหวเตม็ท่ี 
  

6. การตรวจสุขภาพประจ าปีตอ้งเร่ิมท าเม่ืออายตุั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป   
ค าถาม ถูก ผดิ 

7. การชัง่น ้ าหนกั การวดัส่วนสูงเป็นประจ า เป็นการตรวจสุขภาพดว้ยตนเองซ่ึง
สามารถบ่งบอกความผดิปกติได ้

  

8. วิธีการรักษาความสะอาดช่องปากท่ีดีท่ีสุด คือ การไปพบทนัตแพทยทุ์กๆ 6 
เดือน 

  

ส่วนที ่5   ปัญหาและอุปสรรคจากการซ้ือมะขามแปรรูปของผู้ตอบแบบสอบถามทีซ้ื่อมะขามแปรรูป 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่องแต่ละขอ้ปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการเลือกซ้ือมะขาม

แปรรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

24. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากการซ้ือมะขามแปรรูป มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านราคาสินค้า 
1. มีระดบัราคาให้เลือกนอ้ย      
2. ราคาท่ีจ าหน่ายในแต่ละร้านไม่เท่ากนั      
3. ไม่มีป้ายราคาชดัเจน      
4. ราคาแพงเกินไปเม่ือเทียบกบัขนาดและ

ปริมาณ 
     

ด้านสถานทีแ่ละการจัดจ าหน่าย 
5. สถานท่ีจ าหน่ายมกัจ าหน่ายเฉพาะบาง

ขนาดเท่านั้น 
     

6. สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้ไม่หลากหลาย      
7. สถานท่ีจ าหน่ายไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ      
8. ท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกในการเดินทาง      
9. ภายในร้านไม่สะอาด      
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10. การจดัสินคา้ภายในร้านไม่ดี      
11. ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ      
12. เวลาเปิด-ปิด ของร้านไม่สะดวก      
ด้านผลติภัณฑ์ 
13. ไม่มีตราสินคา้      

ปัญหาจากการซ้ือมะขามแปรรูป มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
14. ผลิตภณัฑไ์ม่สะอาด      
15. ขนาดบรรจุไม่หลากหลาย      
16. บรรจุภณัฑไ์ม่แขง็แรง      
17. บรรจุภณัฑเ์ปิดยาก ไม่สะดวก      
18. ไม่มีฉลากบอกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์      
19. ไม่มีบอกวนัผลิตและวนัหมดอาย ุ      
20. ไม่สะดวกต่อการบริโภค เช่น ช้ินใหญ่

เกินไป กินยาก/มือเป้ือน 
     

ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ 
21. การคิดเงินผดิพลาด      
22. ไม่มีการโฆษณาสินคา้      
23. พนกังานไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้      
24. พนกังานกิริยาไม่สุภาพ      
25. ไม่ใหท้ดลองชิมสินคา้      
26. ไม่ค่อยไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์      
27. ไม่มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัประโยชน์

ของมะขามแปรรูป 
     

25. ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือมะขามแปรรูป 

ค าช้ีแจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 4P’s ตามความเป็นจริงในความเห็นของท่านในการเลือก

ซ้ือมะขามแปรรูป 

1. ดา้นราคาสินคา้ (โปรดระบุ) 
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………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

2. ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย (โปรดระบุ)  

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

3. ดา้นผลิตภณัฑ ์(โปรดระบุ) 

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการ (โปรดระบุ) 

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

ส่วนที ่6  ค าถามเพิม่เติมส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่ได้ซ้ือมะขามแปรรูป 

26. ท่านทราบร้านจ าหน่ายมะขามแปรรูปท่ีอยูใ่กลบ้า้นของท่านท่ีสุดหรือไม่           

ทราบ โปรดระบุระยะทางระหว่างบา้นของท่านกบัร้านคา้ท่ีมีการจ าหน่ายมะขามแปรรูปท่ี

ใกลท่ี้สุดท่ีท่านรู้จกั……………………………..กิโลเมตร 

ไม่ทราบเลย 

27. ท่านคิดว่าในอนาคตท่านจะซ้ือมะขามแปรรูปหรือไม่ ถา้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของท่านมากยิง่ข้ึน 

ซ้ือ    ไม่ซ้ือ    

28. นอกจากปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านระบุในขอ้ 25 แล้ว เพราะเหตุใดท่านจึงไม่ซ้ือหรือบริโภค

มะขามแปรรูป  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

29. ท่านมีขอ้เสนอแนะการปรับปรุงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มะขามแปรรูปอย่างไรบา้งท่ีจะมีผลให้ผูท่ี้ไม่

ซ้ือมะขามแปรรูปมาบริโภคหนัมาซ้ือมะขามแปรรูปมาบริโภค 
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1. ขอ้เสนอแนะดา้นราคาสินคา้ (โปรดระบุ) 

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. ขอ้เสนอแนะดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย (โปรดระบุ)  

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

3. ขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ ์(โปรดระบุ) 

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

4. ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการ (โปรดระบุ) 

………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือมะขาม

แปรรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ตารางภาคผนวกที ่ข.1 ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 
(logistic regression) 

ปัจจยั X2 X4 X5 X7 X8 X10 

X2 Pearson Correlation 1  -.222**   .136** .031   .126* -.102* 

Sig. (2-tailed)  .000 .006 .530 .772 .352 

N 400 400 400 400 400 399 

X4 Pearson Correlation -.222** 1 .056   .114* -.045     .198** 

Sig. (2-tailed) .000  .263 .023 .371 .000 

N 400 400 400 400 400 399 

X5 Pearson Correlation   .136** .056 1 -.004 .061 -.028 

Sig. (2-tailed) .006 .263  .936 .220 .570 

N 400 400 400 400 400 399 

X7 Pearson Correlation  .031  .114* -.004 1 -.015 .018 

Sig. (2-tailed) .530 .023 .936  .769 .725 

N 400 400 400 400 400 399 

X8 Pearson Correlation   .126** -.045 .061 -.015 1 .037 

Sig. (2-tailed) .012 .371 .220 .769  .459 

N 400 400 400 400 400 399 
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ตารางภาคผนวกที ่ข.1 (ต่อ) 

ปัจจยั X2 X4 X5 X7 X8 X10 

X10 Pearson Correlation -.102**   .198** -.028 .018 .037      1 

Sig. (2-tailed) .042 .000 .570 .725 .459  

N 399 399 399 399 399 399 
หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                      * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

X2  หมายถึง อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
X4 หมายถึง จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา 
X5 หมายถึง รายไดส่้วนบุคคล 
X7 หมายถึง คะแนนความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป 
X8 หมายถึง คะแนนความกงัวลดา้นสุขภาพเม่ือบริโภคมะขามแปรรูป 
 X10 หมายถึง ระยะทางระหวา่งบา้นของผูบ้ริโภคกบัร้านคา้มะขามแปรรูปท่ีใกลท่ี้สุด 

ที่มา: จากการค านวณ       
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตคิ (logistic regression) 

ขั้นตอนที ่0 (Block 0)  Beginning Block 

ตารางภาคผนวกที่ ค.1 การจ าแนกประเภทขอ้มูลa,b 

Observed 

Predicted 

Y 
Percentage Correct 

0 1 

Step 0 Y 0 (ไม่ซ้ือ) 0 194 .0 

1 (ซื้อ) 0 206 100.0 

Overall Percentage   51.4 

หมายเหตุ: a Constant is included in the model. 

                   b The cut value is .500 

ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางภาคผนวกที่ ค.2 ตวัแปรอิสระท่ีอยูใ่นสมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Constant .055 .100 .303 1 .582 1.057 
ที่มา: จากการค านวณ   
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ตารางภาคผนวกที่ ค.3 ตวัแปรอิสระท่ีไม่เขา้สมการดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคa 

ปัจจยั Score df Sig. 

เพศ  (X1) 62.007 1 .000 

อาย ุ(X2) 18.461 1 .000 

สถานะภาพโสด (X31) 4.720 1 .030 

สถานะภาพสมรส (X32) 5.073 1 .024 

จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา (X4) 3.662 1 .056 

รายได ้(X5) 1.001 1 .317 

อาชีพนกัเรียน นกัศึกษา (X61) .607 1 .436 

อาชีพขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ (X62) .086 1 .769 

อาชีพลูกจา้งทัว่ไป พนกังานบริษทั (X63) 1.449 1 .229 

อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั (X64) .016 1 .899 

อาชีพพอ่บา้น แม่บา้น เกษตรกร (X65) .008 1 .930 

ความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป (X7) 32.952 1 .000 

ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพ (X8) 37.698 1 .000 

การรับทราบการโฆษณา (X9) 26.320 1 .000 

ระยะทาง (X10) .101 1 .751 

หมายเหตุ: a Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies. 

ที่มา: จากการค านวณ 

ขั้นตอนที ่1 (Block 1)   Enter Method 

ตารางภาคผนวกที่ ค.4 การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยโลจิสติค 

Step 1 Chi-square df Sig. 

 Step 184.008 15 .000 

Block 184.008 15 .000 

Model 184.008 15 .000 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ ค.5 ค่าสมัประสิทธ์ิ 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 368.820a .369 .493 

หมายเหตุ: a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be 
found. 

ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางภาคผนวกที่ ค.7 การทดสอบความเหมาะสมของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (logistic 
regression)ดว้ยสถิติ Hosmer and Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 

1 16.730 8 .033 

ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางภาคผนวกที่ ค.7 การทดสอบ Hosmer and Lemeshow 

Step 1 
Y = 0 Y = 1 

Total 
Observed Expected Observed Expected 

 1 40 37.922 0 2.078 40 

2 32 34.568 8 5.432 40 

3 35 31.633 6 9.367 41 

4 21 26.665 19 13.335 40 

5 27 21.637 13 18.363 40 

6 17 17.173 23 22.827 40 

7 9 12.316 31 27.684 40 

8 6 7.672 34 32.328 40 

9 7 3.881 33 36.119 40 

10 0 .532 38 37.468 38 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ ค.8 การจ าแนกประเภทขอ้มูลa 

Observed 

Predicted 

Y 
Percentage Correct 

0 1 

Step 1 Y 0 (ไม่ซ้ือ) 152 42 78.4 

1 (ซื้อ) 44 161 78.5 

Overall Percentage   78.4 

หมายเหตุ: a The cut value is .500 

ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางภาคผนวกที่ ค.9 ตวัแปรอิสระท่ีเขา้สมการดว้ยการวิเคาระห์ถดถอยโลจิสติค 

ปัจจยั B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95.0% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

X1 1.797 .294 37.267 1 .000 6.034 3.388 10.745 

X2 -.065 .017 14.684 1 .000 .937 .906 .969 

X31 -.074 .974 .006 1 .939 .928 .138 6.262 

X32 .266 .907 .086 1 .770 1.304 .220 7.723 

X4 .014 .048 .082 1 .775 1.014 .923 1.113 

X5 .000 .000 1.421 1 .233 1.000 1.000 1.000 

X61 18.202 4.019E4 .000 1 1.000 8.036E7 .000 . 

X62 18.995 4.019E4 .000 1 1.000 1.776E8 .000 . 

X63 19.261 4.019E4 .000 1 1.000 2.316E8 .000 . 

X64 19.305 4.019E4 .000 1 1.000 2.422E8 .000 . 

X65 19.829 4.019E4 .000 1 1.000 4.090E8 .000 . 

X7 .240 .052 21.143 1 .000 1.272 1.148 1.409 

X8 -.594 .109 29.755 1 .000 .552 .446 .684 
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ตารางภาคผนวกที่ ค.9 (ต่อ) 

ปัจจยั B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95.0% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

X9 20.765 7.134E3 .000 1 .998 1.042E9 .000 . 

X10 -.033 .022 2.126 1 .145 .968 .927 1.011 

Constant -17.916 4.019E4 .000 1 1.000 .000   

หมายเหตุ: a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X31, X32, X4, X5, X61, X62, X63, X64, X65, X7, X8, X9, X10. 

เพศ (X1)  อาย ุ(X2) 

สถานะภาพโสด (X31)  สถานะภาพสมรส (X32) 

การศึกษา (X4)   รายได ้(X5) 

อาชีพนกัเรียนนกัศึกษา (X61)  ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ (X62) 

ลูกจา้งทัว่ไป พนกังานบริษทั (X63)  คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั (X64) 

พอ่บา้น แม่บา้น เกษตรกร (X65) ความรู้ (X7) 

ความกงัวล (X8)  การรับทราบการโฆษณา (X9) 

ระยะทางระหว่างบา้นกบัร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายมะขามแปรรูป (X10) 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบผลต่างของค่าเฉลีย่ของประชากรด้วย Independent Sample Test 

ตารางภาคผนวกที่ ง.1 กลุ่มสถิติ 

 Y N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป 
         1 (ใช)้ 194 11.82 2.548 .183 

         0 (ไม่ใช)้ 206 13.40 2.833 .197 

ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพ 
         1 (ใช)้ 194 6.16 1.183 .085 

         0 (ไม่ใช)้ 206 5.35 1.304 .091 

ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางภาคผนวกที่ ง.2 การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

X7 
Equal variances 

assumed 
Equal variances not 

assumed 

 
6.356 

 
.012 

 
-5.865 

 
398 

 
.000 

 
-1.583 

 
.270 

 
-2.114 

 
-1.053 

  
-5.883 397.161 .000 -1.583 .269 -2.112 -1.054 
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ตารางภาคผนวกที่ ง.2 (ต่อ) 
  Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

X8 
Equal variances 

assumed 
Equal variances not 

assumed 

 
3.008 

 
.084 

 
6.495 

 
398 

 
.000 

 
.810 

 
.125 

 
.565 

 
1.056 

  
6.514 397.438 .000 .810 .124 .566 1.055 

หมายเหตุ: ความรู้เก่ียวกบัมะขามแปรรูป (X7) 
 คะแนนความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพ (X8) 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวศิริญทิพย ์ ซิวสารี 
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