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การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจากผูบ้ริโภคน ้ ามันปาล์มในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 330 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ ามนัปาล์มพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มในห้างสรรพสินคา้ และในตลาดสด มีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
31-40 ปี สถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท การเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มไม่มี
ร้านประจ า ซ้ือไม่เกิน 5 ลิตร ความถ่ีในการซ้ือ 2 – 3 คร้ังต่อเดือน มีช่วงวนัและเวลาท่ีไม่แน่นอน ไม่มี
การเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือคือ ตนเอง เหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือเพราะราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม ส่ือโฆษณาท่ีพบเห็นบ่อยท่ีสุด คือ 
โทรทศัน์ และมีการเลือกซ้ือน ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใช้น ้ ามนัปาล์มโดยเป็นน ้ ามนัถัว่เหลือง 
ขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีวตัถุประสงคใ์น
การเลือกซ้ือเพื่อน าไปประกอบอาหารในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อโอลีนชนิดขวด และมียอดเงิน
นอ้ยกวา่ 100 บาท  แต่ในดา้นกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ในตลาดสดพบวา่ ส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร มีวตัถุประสงค์
เพื่อประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย/น าไปจ าหน่ายต่อ เป็นยี่ห้อปาล์มทิพย ์ชนิดถุง และจ านวนเงินท่ีซ้ือ
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อยูท่ี่ 201 บาทข้ึนไป   
ในด้านการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ใหค้วามส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ เป็นล าดับแรก ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ให้
ความส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นล าดบัแรก ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือ
น ้ ามนัปาล์ม พบวา่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั 
และมีความพึงพอใจต่อดา้นบรรจุภณัฑ์ เป็นล าดบัแรกเท่ากนั การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลทั่วไปกับการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ และในตลาด พบว่า 
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มทั้ง 2 
แห่งแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพอ่ืนๆไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป 
นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัไม่เกินมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ประกอบอาชีพอาชีพอ่ืนๆได้แก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป นักเรียน/นักศึกษา 
พนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดต้ ่ากวา่ 20,000 บาท 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to examine the consumers’ behavior and satisfactory in 
purchasing palm oil and to investigate factors affecting consumers’ decision in purchasing palm oil 
in Mueang District, Chiang Mai Province.  Questionnaires were used to collect data from 330 
consumers who purchased palm oil in Mueang District, Chiang Mai Province.  Data analysis has 
been performed based on Frequency, Percentage, Mean and Chi-Square Test.  Findings were 
summarized as follows: 

With regard to consumers’ behavior in purchasing Palm oil, it revealed that the consumer 
subjects purchasing Palm oil from the Department Stores and fresh markets were in agreement with 
personal characteristics.  To clarify, the majority of them were female, married, aged between 31-40 
years old.  They had an average income of 10,000-20,000 Baht per month.  They did not have 
regular shops in buying Palm oil.  They usually bought Palm oil less than 5 litres with an average of 
2-3 times per month.  Buying palm oil, they did not have fixed time or did not compare the price 
from each shop.  The influential person for making a decision was the subjects themselves.  The 
reasons for purchasing were the appropriate price and the most frequent advertising media, TV.  
They also bought and used other kinds of oil which was soy bean oil along with Palm oil.  
Meanwhile, it indicated that most of the consumer subjects purchasing Palm oil from the 
Department Store held a bachelor degree and were civil servants or state enterprise employees.  The 
purpose of buying was to use it to cook in their household.  The Palm oil they mostly purchased was 
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“Olean” in a bottle with less than 100 Baht.  However, it was found that most of the consumer 
samples purchasing Palm oil from fresh market finished high school/vocational certificate.  Their 
work was related with food as they cook food for selling/reselling.  They purchased the brand “Palm 
Tip” in plastic bag with more than 201 Baht per each. 

According to factors affecting consumers’ decision in purchasing Palm oil, it found that 
both consumer samples concentrated on them in the high level.  Considering in each aspect, the 
consumer samples who bought Palm oil in the Department Store gave first priority to product factor 
in the high level.  While the consumer samples who bought Palm oil in fresh market gave the first 
priority to physical characteristic factor in the high level.  Besides, in terms of consumers’ 
satisfaction after purchasing Palm oil, it showed that the consumer samples purchasing Palm oil 
from the Department Stores and fresh markets were both generally satisfied with the Palm oil in the 
high level and were both satisfied with packaging factor in the first place.  Finally, considered 
between personal characteristics and decision making in purchasing Palm oil from the Department 
Store or from fresh market, it implied that the difference of education level, occupation and average 
income per month affected the decision in purchasing Palm oil from the Department Store or from 
fresh market differently. 

 
  


