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การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสม
สายน้ําผึ้งระหวางผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร การศึกษาใชวิธีการออกแบบ
สอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัว อยาง จํานวน 384 คน โดยแบงเก็บตัวอยางจากจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 192 คน และกรุงเทพมหานคร จํานวน 192 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก สถิติที่ใช
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ไควสแคว และt-test
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เคยบริโภคสมสายน้ําผึ้งในจังหวัดเชียงใหม
และกรุงเทพมหานครเปนเพศหญิง ชวงอายุ 40-49 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 15,001-22,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน
ซื้อสมสายน้ําผึ้ง 11-15 ครั้งตอปและเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งเพราะเปนผลไมที่ดีตอสุขภาพ
ขั้นการตระหนักถึงปญหา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะซื้อสมสายน้ําผึ้ง
เมื่อตองการบริโภคและใหความสําคัญเรื่องรานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือที่ทํางาน
ในขณะที่ ผู ต อบแบบสอบถามในกรุ ง เทพมหานครจะซื้ อ เมื่ อ พบเห็ น ส ม สายน้ํ า ผึ้ ง และให
ความสําคัญเรื่องมีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนารับประทาน
ขั้นการแสวงหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
จะตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งทันทีเมื่อตองการซื้อ โดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะ
คํานึงถึงเรื่องรสชาติและราคาของสมสายน้ําผึ้ง สําหรับแหลงขอมูลเพื่อการตัด สินใจซื้อสมสาย
น้ําผึ้ง ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครจะสอบถามจากผูจําหนาย
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ขั้นการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญใน
เรื่องราคาของสมสายน้ําผึ้ง ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญใน
เรื่องตราสินคาของผูผลิต
ขั้นการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม ไดรับอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
จากกลุมครอบครัว ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง
ดวยตนเอง โดยปริมาณการซื้อสมสายน้ําผึ้ง ของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม คือครึ่ง
กิโลกรัมถึง 2 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยตอครั้ง ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครซื้อสม
สายน้ําผึ้งมากกวา 2 กิโลกรัมถึง 5 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยตอครั้ง ในกรณีที่พบผลไมชนิดอื่นวางจําหนาย
พร อ มกั บ ส ม สายน้ํ า ผึ้ ง ในราคาที่ ใ กล เ คี ย งกั น ผู ต อบแบบสอบถามในจั ง หวั ด เชี ย งใหม และ
กรุงเทพมหานครอาจจะซื้อผลไมชนิดอื่น
ขั้น หลังการซื้อ ผู ตอบแบบสอบถามในจังหวัด เชียงใหมและกรุงเทพมหานครให
ความสําคัญในเรื่องสมสายน้ําผึ้งไมสะอาดและมีสารเคมีปนเปอน โดยพฤติกรรมหลังการซื้อสม
สายน้ําผึ้งในกรณีที่ไมพอใจผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องการนํา
สินคาไปเปลี่ยนและบอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบ
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ABSTRACT
The objective of this independent study was to compare the purchasing decision
process for purchasing honey tangerines between consumers in Chiang Mai and Bangkok.
Questionnaire was used to collect the data. The samples were 384 consumers selected by
convenience sampling, 192 consumers from Chiang Mai and 192 from Bangkok. The collected
data was analyzed using the statistics: frequency, percentage, mean, chi-square, and t-test.
The results of the study showed that consumers in both Chiang Mai and Bangkok
were female, 40-49 years of old, employed and married with undergraduate education, with an
average income of between 15,001 to 22,000 Baht, with 4 to 6 family members. They would buy
some honey tangerines 11 to 15 times per year. The reason that consumers bought honey
tangerines was because they were good for health.
For problem recognition stage, it was found that consumers in Chiang Mai would
buy honey tangerines whenever they wanted them and focused on the retailers that were near their
houses or work places, while consumers in Bangkok would buy honey tangerines whenever they
saw them and focused on waxing or quality of honey tangerines
For information searching stage, it was found that consumers in Chiang Mai and
Bangkok would make decision to buy honey tangerines as soon as they wanted them and
consumers in Chiang Mai focused on taste and price of honey tangerines. Consumers in both
areas would inquire from retailers to help them in their selection.
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For alternative evaluation stage, it was found that Chiang Mai consumers focused
more on price, while Bangkok consumers focused more on brand names.
For purchase stage, Chiang Mai consumers were more influenced by family, while
Bangkok consumers would make decision to buy honey tangerines by themselves. For the volume
of purchase, it was found that Chiang Mai consumers bought an average of half kilogram to 2
kilograms at a time, while Bangkok consumers bought an average of 2 to 5 kilograms at a time. In
cases where there were other fruits available at the vendor, at a similar price, Chiang Mai and
Bangkok consumers might consider buying other fruits as well.
For post-purchase stage, it was found that both Chiang Mai and Bangkok consumers
were more concerned with cleanliness and chemical contamination. For post-purchase behaviors,
it was found that Bangkok consumers in particular were inclined more to get the purchase
exchanged and to advise others in an event of any dissatisfaction with the purchase.

