บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสม
สายน้ําผึ้งระหวางผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
อภิปรายผลที่ไดจากการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะของผูศึกษาดังนี้
สรุปผลการศึกษา
การศึก ษานี้เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทีย บกระบวนการตัดสิน ใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง
ระหวางผูบริโ ภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร วามีลักษณะเชน ใดและแตกตางกัน
อยางไร โดยทําการสํารวจจากกลุมตัว อยางจํานวน 384 คน ใชวิธีก ารคัด เลือกตัวอยางแบบสุม
ตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบงเก็บตัวอยางในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 192
คนและแบงเก็บตัว อยางในกรุงเทพมหานครจํา นวน 192 คน สถานที่เก็บตัว อยางจะเก็บจาก
ผูบริโภคในหางสรรพสินคา ศูน ยก ารคา ซุปเปอรมาเก็ต ไฮเปอรม าเก็ต ซุปเปอรเซ็น เตอร และ
ตลาดสด จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลออกมาเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เคยบริโภคสมสายน้ําผึ้งในจังหวัดเชียงใหม
และกรุงเทพมหานครพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง ชวงอายุ 40-49 ป สถานภาพสมรส
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 15,001-22,000 บาท มี
สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ซื้อผลไมตระกูลสมใน 11-15 ครั้งตอป ซื้อสมสายน้ําผึ้ง 11-15 ครั้งตอ
ปและสาเหตุที่เลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งเพราะเปนผลไมที่ดีตอสุขภาพ
สวนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูบริโภคใน
จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
การศึกษากระบวนการตัดสินใจประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการรับรูปญหา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมี
ความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง ดังนี้
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ดานโอกาสในการซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ
กรุงเทพมหานครมีความแตกตางโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญ จะซื้อสม
สายน้ําผึ้งเมื่อตองการบริโภค ในขณะที่ผตู อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครสวนใหญจะซื้อเมื่อ
พบเห็นสมสายน้ําผึ้ง
สําหรับปจจัยสําคัญดานแรงกระตุนการซื้อสมสายน้ําผึ้งทําใหเกิดการตระหนักถึง
ปญหาของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครแตกตางกันในเรื่องการ
เห็นตรายี่หอผูผลิตที่เคยซื้อประจําและการมีราคาที่เหมาะสมจูงใจในการซื้อ โดยปจจัยที่กระตุนให
เกิดความตองการซื้อของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญในเรื่องการมีราคาที่
เหมาะสมจูงใจ ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องรานคาและ
ตัวแทนจําหนายอยูใกลบาน
2. ขั้ น การแสวงหาข อ มู ล ผู ต อบแบบสอบถามในจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละ
กรุงเทพมหานครมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง ดังนี้
ดานรูปแบบของการตัด สินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบ
แบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง
ทันทีเมื่อตองการซื้อ
ขอมูลเพื่อใชใ นการตัด สิน ใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครมีความแตกตางกันในเรื่องรสชาติ และราคาของสมสายน้ําผึ้ง โดย
ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะคํานึงถึงเรื่องรสชาติและราคาของสมสายน้ําผึ้งมากกวา
ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร
แหลงขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบ
แบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะไดแหลงขอมูลเพื่อใชในการ
ตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งจากการสอบถามจากการสอบถามจากผูจําหนาย
3. ขั้ น การประเมิ น ทางเลื อ ก ผู ต อบแบบสอบถามในจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละ
กรุงเทพมหานครมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง ดังนี้
ดานปจจัยสําคัญในการตัด สินใจประเมินทางเลือกเพื่อซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูต อบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมีความแตกตางในเรื่อง ราคาของสมสาย
น้ําผึ้ง ตราสินคาของผูผลิตและความปลอดภัยจากสารเคมี โดยปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจประเมิน
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ทางเลือกเพื่อซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและผูตอบแบบสอบถาม
ในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกของสถานที่จําหนาย
4. ขั้ น การซื้ อ ผูต อบแบบสอบถามในจัง หวัด เชี ยงใหมแ ละกรุง เทพมหานครมี
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง ดังนี้
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูต อบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะ
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ จากกลุ ม ครอบครั ว ในขณะที่ ผู ต อบแบบสอบถามใน
กรุงเทพมหานครสวนใหญจะตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
ดานลักษณะการบริโภคสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ
กรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามทั้ง
ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะซื้อไปบริโภคเอง
ปริมาณการซื้อสมสายน้ําผึ้งเฉลี่ยตอครั้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม
และกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะซื้อสม
สายน้ําผึ้ ง ครึ่ง กิโ ลกรั ม ถึง 2 กิโ ลกรัมโดยเฉลี่ยต อครั้ง ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามใน
กรุงเทพมหานครสวนใหญจะซื้อสมสายน้ําผึ้งมากกวา 2 ถึง 5 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยตอครั้ง
ในกรณีที่พบผลไมชนิดอื่นวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผึ้งในราคาที่ใกลเคียงกัน
ของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวน
ใหญอาจจะซื้อผลไมชนิดอื่น เมื่อพบวามีผลไมชนิด อื่นวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผึ้งและมี
ราคาใกลเคียงกัน
5. ขั้นหลังการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมี
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง ดังนี้
ดานปญหาที่พบหลังการซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม
และกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูต อบแบบสอบถามในจังหวัด เชียงใหมใหความสําคัญใน
เรื่ อ งส ม สายน้ํ า ผึ้ ง ไม ส ะอาดและมี ส ารเคมี ป นเป อ นน อ ยกว า ผู ต อบแบบสอบถามใน
กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมหลังการซื้อสมสายน้ําผึ้งกรณีที่ไมพอใจของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด
เชี ย งใหม แ ละกรุ ง เทพมหานครแตกต างกั น โดยผู ต อบแบบสอบถามในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ใ ห
ความสําคัญในเรื่องการนําสินคาไปเปลี่ยนและบอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบนอยกวาผูตอบ
แบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร
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สํา หรั บการเลื อกซื้ อส มสายน้ํา ผึ้ง ในอนาคตของผู ต อบแบบสอบถามในจั งหวั ด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบ
แบบสอบถามทั้ง ในจังหวัด เชีย งใหมและกรุง เทพมหานครสว นใหญจ ะซื้อสม สายน้ําผึ้งอยา ง
แนนอนในอนาคต
การแนะนํา บุ ค คลอื่ น ซื้ อ สม สายน้ํ า ผึ้ง ในอนาคตผูต อบแบบสอบถามในจั งหวั ด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไม มีค วามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ .05 โดยผูต อบ
แบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะแนะนําใหบุคคลอื่นซื้อสม
สายน้ําผึ้งอยางแนนอนในอนาคต
ตารางที่ 25 สรุปปจจัยสําคัญดานแรงกระตุนการซื้อสมสายน้ําผึ้งที่ทําใหเกิดการตระหนักถึงปญหา
ของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย
เชียงใหม

กรุงเทพฯ

ปจจัยสําคัญในการตระหนักถึงปญหา

คาเฉลี่ย

ลําดับที่

คาเฉลี่ย

ลําดับที่

1. การมีราคาที่เหมาะสมและจูงใจในการซื้อ
2. รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือที่ทํางาน
3. มีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนารับประทาน
4. ใกลถึงชวงเทศกาลและวันสําคัญ
5. การเห็นตรายี่หอผูผลิตที่เคยซื้อประจํา
6. เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํา
7. การโฆษณาของรานคาและผูจําหนาย

3.78
3.56
3.54
3.46
3.37
3.30
3.29

1
2
3
4
5
6
7

3.56
3.63
3.53
3.54
3.60
3.36
3.19

3
1
5
4
2
6
7

ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญ 3 อันดับแรกของการ
ตระหนักถึงปญหา ไดแก การมีราคาที่เหมาะสมและจูงใจในการซื้อ รานคาและตัวแทนจําหนายอยู
ใกลบานหรือที่ทํางานและมีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนารับประทาน ตามลําดับ ในขณะที่
ปจจัยของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก รานคาและ
ตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือที่ทํางาน การเห็นตรายี่หอผูผลิตที่เคยซื้อประจําและการมีราคาที่
เหมาะสมและจูงใจในการซื้อ ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 สรุปปจ จัยสําคัญในการตัด สิน ใจประเมินทางเลือกเพื่อซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูต อบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย
เชียงใหม
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจประเมินทางเลือก
-ความสะดวกของสถานที่จําหนาย
-ความปลอดภัยจากสารเคมี
-ตราสินคาของผูผลิต
-การลดราคาของผูผลิต
-ราคาของสมสายน้ําผึ้ง
-มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
-รสชาติของสมสายน้ําผึ้ง
-การแวกซผลสมใหดูเงางาม
-ขนาดของผลสมสายน้ําผึ้ง
-การใหบริการของผูจําหนาย

กรุงเทพฯ

คาเฉลี่ย

ลําดับที่

คาเฉลี่ย

ลําดับที่

3.85
3.54
3.51
3.46
3.46
3.46
3.39
3.30
3.28
3.22

1
2
3
4
4
4
5
6
7
8

3.81
3.80
3.74
3.51
3.20
3.60
3.54
3.40
3.29
3.27

1
2
3
6
10
4
5
7
8
9

ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญ 3 อันดับแรกของการ
ตัดสินใจประเมินทางเลือกไดแก ความสะดวกของสถานที่จําหนาย ความปลอดภัยจากสารเคมีและ
ตราสินคาของผูผลิต ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครให
ความสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก ความสะดวกของสถานที่จําหนาย ความปลอดภัยจากสารเคมี และ
ตราสินคาของผูผลิต ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 สรุ ป ผลการเปรี ยบเที ยบกระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อส ม สายน้ํ าผึ้ ง ระหว า งผู ต อบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ
ขั้นการรับรูปญหา
เวลาในการซื้อ

จังหวัดเชียงใหม

-เมื่อตองการบริโภคสมสายน้ําผึ้ง*
(รอยละ 35.40)
-เมื่อพบเห็นสมสายน้ําผึ้ง*
(รอยละ 27.60)
-เมื่อถึงเทศกาลและวันสําคัญตางๆ
(รอยละ 22.40)
-เมื่อไปเที่ยวแหลงปลูก
(รอยละ 14.60)

ป จ จั ย สํ า คั ญ ทํ า ให เ กิ ด -ราคาที่เหมาะสมและจูงใจในการซื้อ*
แรงกระตุนในการซื้อ (คาเฉลี่ย 3.78)
-รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบา น
หรือที่ทํางาน
(คาเฉลี่ย 3.56)
-มีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนา
รับประทาน
(คาเฉลี่ย 3.54)
-ใกลถึงชวงเทศกาลและวันสําคัญ
(คาเฉลี่ย 3.46)
-เห็นตรายี่หอผูผลิตที่เคยซื้อประจํา *
(คาเฉลี่ย 3.37)
-เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํา
(คาเฉลี่ย 3.30)
-การโฆษณาของรานคาและผูจําหนาย
(คาเฉลี่ย 3.29)
หมายเหตุ : * หมายถึงสวนที่มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

กรุงเทพมหานคร
-เมื่อพบเห็นสมสายน้ําผึ้ง*
(รอยละ 37.00)
-เมื่อตองการบริโภคสมสายน้ําผึ้ง*
(รอยละ 26.00)
-เมื่อไปเที่ยวแหลงปลูก
(รอยละ 21.40)
-เมื่อถึงเทศกาลและวันสําคัญตางๆ
(รอยละ 15.60)
-รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกล
บานหรือที่ทํางาน
(คาเฉลี่ย 3.63)
-เห็นตรายี่หอผูผลิตที่เคยซื้อประจํา *
(คาเฉลี่ย 3.60)
-ราคาที่เหมาะสมและจูงใจในการซื้อ*
(คาเฉลี่ย 3.56)
-ใกลถึงชวงเทศกาลและวันสําคัญ
(คาเฉลี่ย 3.54)
-มีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสม
นารับประทาน
(คาเฉลี่ย 3.53)
-เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํา
(คาเฉลี่ย 3.36)
-การโฆษณาของรานคาและผูจําหนาย
(คาเฉลี่ย 3.19)
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ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ

จังหวัดเชียงใหม

ขั้นแสวงหาขอมูล
รูปแบบการตัดสินใจซื้อ -สามารถตัดสินใจซื้อไดทันที
สมสายน้ําผึ้ง
(รอยละ 63.50)
-ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม
เล็กนอยกอนตัดสินใจ
(รอยละ 22.90)
- ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบอยางละเอียดกอนตัดสินใจ
(รอยละ 13.50)
ขอมูลเพื่อใชในการ
ตัดสินใจซื้อ

กรุงเทพมหานคร

-สามารถตัดสินใจซื้อไดทันที
(รอยละ 56.30)
-ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูล
เพิ่มเติมเล็กนอยกอนตัดสินใจ
(รอยละ 25.00)
- ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบอยางละเอียดกอน
ตัดสินใจ (รอยละ 18.80)

- ราคา* (รอยละ 64.10)

- ราคา* (รอยละ 53.60)

-รสชาติ* (รอยละ 62.50)

-รสชาติ* (รอยละ 51.00)

-ความปลอดภัยจากสารเคมี
(รอยละ 42.70)
-แหลงปลูก (รอยละ 33.30)
-ขนาดของผล (รอยละ 27.60)
-รานคาที่จัดจําหนาย (รอยละ 27.10)

-ความปลอดภัยจากสารเคมี
(รอยละ 39.60)
-แหลงปลูก (รอยละ 38.00)
-ขนาดของผล (รอยละ 31.80)
-รานคาที่จัดจําหนาย (รอยละ 26.60)

แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ น -สอบถามจากผูจําหนาย (รอยละ 46.40)
การตัดสินใจซื้อ
-ทดลองบริโภคจริง (รอยละ 40.10)
-สอบถามบุคคลในครอบครัว
(รอยละ 37.50)
- สอบถามจากบุคคลอื่นที่รูจัก
(รอยละ 33.30)

หมายเหตุ : * หมายถึงสวนที่มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

-สอบถามจากผูจําหนาย (รอยละ
50.00)
-ทดลองบริโภคจริง (รอยละ 37.50)
-สอบถามบุคคลในครอบครัว
(รอยละ 35.40)
- สอบถามจากบุคคลอื่นที่รูจัก
(รอยละ 32.30)
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ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ
ขั้นประเมินทางเลือก
ปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจประเมิน
ทางเลือก

จังหวัดเชียงใหม

-ความสะดวกของสถานที่จําหนาย
(คาเฉลี่ย 3.85)
-ความปลอดภัยจากสารเคมี*
(คาเฉลี่ย 3.54)
-ตราสินคาของผูผลิต*
(คาเฉลี่ย 3.51)
-การลดราคาของผูผลิต
(คาเฉลี่ย 3.46)
-ราคาของสมสายน้ําผึ้ง*
(คาเฉลี่ย 3.46)
-มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
(คาเฉลี่ย 3.46)
-รสชาติของสมสายน้ําผึ้ง
(คาเฉลี่ย 3.39)
-การแวกซผลสมใหดูเงางาม
(คาเฉลี่ย 3.30)
-ขนาดของผลสมสายน้ําผึ้ง
(คาเฉลี่ย 3.28)
-การใหบริการของผูจําหนาย
(คาเฉลี่ย 3.22)

หมายเหตุ : * หมายถึงสวนที่มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

กรุงเทพมหานคร

-ความสะดวกของสถานที่จําหนาย
(คาเฉลี่ย 3.81)
-ความปลอดภัยจากสารเคมี*
(คาเฉลี่ย 3.80)
-ตราสินคาของผูผลิต*
(คาเฉลี่ย 3.74)
-มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
(คาเฉลี่ย 3.60)
-รสชาติของสมสายน้ําผึ้ง
(คาเฉลี่ย 3.54)
-การลดราคาของผูผลิต
(คาเฉลี่ย 3.51)
-การแวกซผลสมใหดูเงางาม
(คาเฉลี่ย 3.40)
-ขนาดของผลสมสายน้ําผึ้ง
(คาเฉลี่ย 3.29)
-การใหบริการของผูจําหนาย
(คาเฉลี่ย 3.27)
-ราคาของสมสายน้ําผึ้ง*
(คาเฉลี่ย 3.20)

51
ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ
ขั้นการซื้อ
ผูที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ

จังหวัดเชียงใหม

กรุงเทพมหานคร

-กลุมครอบครัว* (รอยละ 33.30)
-ตัวทานเอง* (รอยละ 27.10)
-กลุมเพื่อน (รอยละ 19.80)
-กลุมที่ทํางาน (รอยละ 12.50)
-กลุมที่ทํากิจกรรมรวมกัน
(รอยละ 7.30)

-ตัวทานเอง* (รอยละ 36.50)
-กลุมครอบครัว* (รอยละ 21.90)
-กลุมที่ทํางาน (รอยละ 17.20)
-กลุมเพื่อน (รอยละ 15.10)
-กลุมที่ทํากิจกรรมรวมกัน
(รอยละ 9.40)

ลักษณะการบริโภคสม
สายน้ําผึ้ง

-ซื้อไปบริโภคเอง (รอยละ 62.00)
-ซื้อเปนของฝาก (รอยละ 31.80)
-ซื้อเพื่อแปรรูปเปนอาหารวาง
(รอยละ 6.30)

-ซื้อไปบริโภคเอง (รอยละ 59.40)
-ซื้อเปนของฝาก (รอยละ 31.30)
-ซื้อเพื่อแปรรูปเปนอาหารวาง
(รอยละ 9.40)

ปริมาณการซื้อสมสาย
น้ําผึ้งเฉลี่ยตอครั้ง

-ครึ่งกิโลกรัม-2 กิโลกรัม*
(รอยละ 41.10)
-มากกวา 2-5 กิโลกรัม* (รอยละ 25.00)
-มากกวา 5-10 กิโลกรัม (รอยละ 23.40)
-มากกวา 10 กิโลกรัม (รอยละ 10.40)

-มากกวา 2-5 กิโลกรัม* (รอยละ 39.60)
-ครึ่งกิโลกรัม-2 กิโลกรัม*
(รอยละ 31.80)
-มากกวา 5-10 กิโลกรัม (รอยละ 16.70)
-มากกวา 10 กิโลกรัม (รอยละ 12.00)

กรณีที่พบผลไมชนิดอื่น -อาจจะซื้อ (รอยละ 40.60)
วางจําหนายพรอมกับ -อาจจะไมซื้อ (รอยละ 36.50)
สมสายน้ําผึ้ง
-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 13.00)
-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 9.90)
หมายเหตุ : * หมายถึงสวนที่มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

-อาจจะซื้อ (รอยละ 46.90)
-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 38.00)
-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 9.40)
-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 5.70)
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ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ

จังหวัดเชียงใหม

กรุงเทพมหานคร

ขั้นหลังการซื้อ
ปญหาที่พบหลังการซื้อ -รสชาติไมดี (รอยละ 64.10)
สมสายน้ําผึ้ง
-สมเนาเสีย (รอยละ 37.50)
-ไมสะอาดและมีสารเคมีปนเปอน*
(รอยละ 32.30)
-ขนาดของสมไมตรงตามที่ระบุไวบน
บรรจุภัณฑ (รอยละ 25.50)

-รสชาติไมดี (รอยละ 68.20)
-ไมสะอาดและมีสารเคมีปนเปอน*
(รอยละ 42.70)
-สมเนาเสีย (รอยละ 35.40)
-ขนาดของสมไมตรงตามที่ระบุไวบน
บรรจุภัณฑ (รอยละ 24.50)

-นําไปทิ้ง (รอยละ 68.80)
-บอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบ*
(รอยละ 26.60)
-รองเรียนไปยังผูจําหนาย
(รอยละ 24.50)
-นําสินคาไปเปลี่ยน* (รอยละ 22.40)

-นําไปทิ้ง (รอยละ 71.90)
-บอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบ*
(รอยละ 37.50)
-นําสินคาไปเปลี่ยน* (รอยละ 33.30)
-รองเรียนไปยังผูจําหนาย
(รอยละ 28.10)

-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 58.90)
-อาจจะซื้อ (รอยละ 22.40)
-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 14.60)
-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 4.20)

-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 59.40)
-อาจจะซื้อ (รอยละ 21.90)
-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 17.20)
-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 1.60)

พฤติกรรมหลังการซื้อ
สมสายน้ําผึ้งกรณีที่ไม
พอใจ

การเลือกซื้อสมสาย
น้ําผึ้งในอนาคต

-แนะนําแนนอน (รอยละ 46.90)
แนะนําใหบุคคลอื่นซื้อ -อาจจะแนะนํา (รอยละ 38.50)
สมสายน้ําผึ้งในอนาคต -อาจจะไมแนะนํา (รอยละ 11.50)
-ไมแนะนําอยางแนนอน (รอยละ 3.10)
หมายเหตุ : * หมายถึงสวนที่มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

-แนะนําแนนอน (รอยละ 46.90)
-อาจจะแนะนํา (รอยละ 37.00)
-อาจจะไมแนะนํา (รอยละ 12.50)
-ไมแนะนําอยางแนนอน (รอยละ 3.60)
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อภิปรายผลการศึกษาและขอคนพบ
1. ขั้นการรับรูปญหา โอกาสในการซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามใน
จังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะซื้อสมสายน้ําผึ้งเมื่อตองการบริโภค ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม
เปนพื้นที่ปลูกสมสายน้ําผึ้งจึงมีการวางจัดจําหนายเปนจํานวนมากและมีการคมนาคมที่สะดวกทํา
ใหผูบริโภคสามารถหาซื้อสมสายน้ําผึ้งไดงายเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ในขณะที่
ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครสว นใหญ จ ะซื้ อเมื่อพบเห็น ส มสายน้ํ าผึ้ง เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเปนตลาดผูบริโภคผลไมขนาดใหญของประเทศทําใหมีผลไมหลายชนิดใหเลือก
บริโภค ดังนั้นการไดพบเห็นสมสายน้ําผึ้งจึงเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ
สําหรับปจจัยสําคัญดานแรงกระตุนการซื้อทําใหเกิดการตระหนักถึงปญหาของผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญในเรื่องการมีราคาที่เหมาะสมและจูงใจในการซื้อ
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่
มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีปายราคาที่ชัดเจน รองลงมาการมีหลาย
ระดับราคาใหเลือกและสามารถตอรองราคาได ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร
ใหความสําคัญในเรื่องรานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือที่ทํางาน อาจเนื่องมาจากการ
เดินทางในกรุงเทพมหานครไมสะดวกเหมือนจังหวัดเชียงใหมทําใหผูบริโภคตองเลือกสถานที่
จําหนายที่สะดวกที่สุด
2. ขั้นการแสวงหาขอมูล การตัด สินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูต อบแบบสอบถามใน
จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งทันทีเมื่อตองการซื้อ
โดยไมตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเปนผลไมที่ผูบริโภคพบเห็นบอยและซื้อ
เปนประจําเมื่อถึงฤดูกาล
สําหรับดานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจซือ้ สมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามใน
จังหวัด เชีย งใหม แ ละกรุง เทพมหานครจะคํา นึงถึ งเรื่องรสชาติ และราคาของสมสายน้ําผึ้ ง ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของฉัตรชนก วองไว (2546) ศึกษาเรื่องการประเมิน ผลการดําเนินงาน
อุตสาหกรรมสมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑผูบริโภคใน
ระดับมากที่สุด คือ ผูบริโภคจะคํานึงถึงรสชาติของสมสายน้ําผึ้งและสอดคลองกับการศึกษาของ
จาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือก
ซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสม
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สายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานราคาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด คือ
การมีปายราคาที่ชัดเจน
ดานแหลงขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งพบวาผูตอบแบบสอบถามใน
จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะไดแหลงขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อสมสาย
น้ําผึ้งจากการสอบถามจากการสอบถามจากผูจําหนาย เนื่องจากผูจําหนายสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารจากผูผลิตไปสูผูบริโ ภคไดรวดเร็ว และนาเชื่อถือทั้งเรื่องราคาและขอมูล ของผูผลิต ซึ่ง
สอดคลองกับการศึก ษาของวาสนา สิท ธิรังสรรค (2547) ที่ศึ ก ษาเรื่องกลยุทธก ารตลาดของ
ผู ป ระกอบการสวนส ม สายน้ํ า ผึ้ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า รู ป แบบของกิ จ การแบบ
ผูคาสง
ผูแทนจําหนาย
ผูบริโภค เปนรูปแบบที่นิยมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00 ดวย
เหตุผลที่วาสามารถจําหนายสินคาและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไปสูผูบริโภคไดคลอบคลุมและ
รวดเร็ว
3. ขั้ น การประเมิ น ทางเลื อ ก ผู ต อบแบบสอบถามในจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละ
กรุงเทพมหานครใหค วามสําคัญกับปจ จัย ของการประเมินทางเลือกในเรื่องความสะดวกของ
สถานที่จําหนาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาจาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึก ษาเรื่องปจ จัยสว น
ประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พบวา ปจจัยดานสถานที่ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใ นระดับมาก (3.55) คือ การมีสถานที่จําหนายที่
เดินทางสะดวกและมีที่จอดรถ และสอดคลองกับการศึกษาของฉัตรชนก วองไว (2546) ศึกษาเรื่อง
การประเมิน ผลการดําเนินงานอุตสาหกรรมสมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัด เชียงใหม พบวา
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคคํานึงถึงสถานที่ที่สะดวกในการซื้อ
4. ขั้ น การซื้ อ พบว า ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ส ม สายน้ํ า ผึ้ ง ของผู ต อบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมไดรับอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อจากกลุมครอบครัว ในขณะที่
ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครนั้นจํานวนมากที่สุดจะตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีเวลาจํากัด เมื่อเกิดความตองการซื้อสินคาชนิดใดก็จะ
ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
ดานลักษณะการบริโภคสมสายน้ําผึ้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ
กรุงเทพมหานครซื้อสมสายน้ําผึ้งไปบริโภคเอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสมสายน้ําผึ้งหาซื้องายผูบริโภค
จึงนิยมซื้อไปบริโภคเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจาตุร งค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา การซื้อเปนของฝากเปนวัตถุประสงคในการซื้อที่นอยกวาวัตถุประสงคอื่น
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ในสวนของปริมาณการซื้อสมสายน้ําผึ้งเฉลี่ยตอครั้งพบวา ผูตอบแบบสอบถามใน
จังหวัดเชียงใหมซื้อสมสายน้ําผึ้ง ครึ่งกิโลกรัม ถึง 2 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยตอครั้ง เนื่องจากผูบริโภคใน
จังหวัด เชียงใหมอยูใ กลแหลง ปลูก จึงสามารถซื้อไดบอยๆจึง ไมตองซื้อเก็บไวใ นปริมาณมาก
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครซื้อสมสายน้ําผึ้งมากกวา 2 ถึง 5 กิโลกรัมโดย
เฉลี่ยตอครั้ง เนื่องจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไมไดอยูใ นแหลงปลูก จึงมีสมสายน้ําผึ้งมา
จําหนายไมบอยนักทําใหการซื้อแตละครั้งเมื่อพบเห็นจึงซื้อในปริมาณที่มาก อีกทั้งการเดินทางซื้อ
ไมสะดวกเหมือนจังหวัดเชียงใหม การซื้อสมสายน้ําผึ้งในแตละครั้งจึงตองซื้อในปริมาณที่มากกวา
นอกจากนี้ในกรณีที่พบผลไมชนิดอื่นวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผึ้งในราคาที่
ใกลเคียงกันผูตอบแบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญอาจจะซื้อ
ผลไมชนิด อื่น เมื่อพบวามีผลไมชนิดอื่นวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผึ้งและมีราคาใกลเคียง
เนื่องจากประเทศไทยมีผลไมหลายชนิดออกมาจําหนายตลอดทั้งปดังนั้นผูบริโภคจึงมีทางเลือกใน
การบริโภคที่หลากหลาย
5. ขั้ น ประเมิ น หลั ง ซื้ อ พบว า ป ญ หาที่ พ บหลั ง การซื้ อ ส ม สายน้ํ า ผึ้ ง ของผู ต อบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องรสชาติของสมสาย
น้ําผึ้งไมดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของฉัตรชนก วองไว (2546) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการ
ดําเนินงานอุตสาหกรรมสมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคคํานึงถึงในระดับมากที่สุด คือ รสชาติของสมสายน้ําผึ้ง และสอดคลองกับการศึกษาของ
จาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือก
ซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาของสมสายน้ําผึ้งในดานผลิตภัณฑที่มี
คาเฉลีย่ สูงสุดอยูในระดับมาก (3.61) คือสมไมสด
พฤติก รรมหลังการซื้อสมสายน้ําผึ้ง ในกรณีที่ไมพอใจโดยผูตอบแบบสอบถามใน
จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครจะนําสมสายน้ําผึ้งไปทิ้ง เนื่องจากสมสายน้ําผึ้งเปนไมผลเมื่อ
ซื้อมารับประทานแลวตองแกะเปลือกทําใหผลิตภัณฑเสียหายจึงไมมีผูจําหนายรายใดรับคืนสินคา
ดังนั้นผูบริโภคสวนใหญจึงนําสมสายน้ําผึ้งไปทิ้งเมื่อรูสึกวาไมพอใจ
นอกจากนี้ การเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งในอนาคตของผูต อบแบบสอบถามในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานครจะยังคงซื้อสมสายน้ําผึ้งและแนะนําใหบุคคลอื่นซื้อสมสายน้ําผึ้งใน
อนาคตอยางแนนอน
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ขอเสนอแนะ
การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสิน ใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะสําหรับผูจําหนายสมสายน้ําผึ้งในจังหวัดเชียงใหม
1. ดานผลิตภัณฑ จากปญหาที่พบหลังการซื้อสมสายน้ําผึ้ง คือ รสชาติของสมสาย
น้ําผึ้งไมดี ดังนั้นผูจําหนายควรคํานึงถึงการนําสินคาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีจากผูผลิตที่มี
ความนาเชื่อถือมาจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตองคํานึงถึงรสชาติที่ดี
สวนปจ จัยสําคัญรองลงมาคือความปลอดภัย จากสารเคมีข องสมสายน้ําผึ้ง ซึ่งจาก
กระแสสั งคมเรื่อ งการรั บประทานผัก และผลไมที่ ปลอดจากสารพิษ ทําให ผูบริโ ภคหันมาให
ความสําคัญในดานนี้มากขึ้น ดังนั้นผูจําหนายควรเลือกนําผลิตภัณฑที่ปลอดสารพิษมาจําหนาย
2. ดานราคา ในการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมปจจัยที่
มีผลในการกระตุน การซื้ อและตัด สิน ใจซื้อคือเรื่อง ราคาที่เหมาะสมจูงใจในการซื้ อ ดังนั้น ผู
จําหนายจึงควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณ ภาพของผลิต ภัณฑ และเกรดของสมสายน้ําผึ้งแตละ
ขนาดใหเหมาะสมกับตลาดที่จะจําหนายเพื่อใหผูบริโภคไดเขาถึงผลไมที่มีคุณภาพสมราคา
3. ดานการจัดจําหนาย ควรเน น ความสะดวกของสถานที่จําหนายและมี ที่จ อดรถ
เนื่องจากมีผลในการประเมินทางเลือกของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ดังนั้นผูจําหนายจึงควรหา
แหลงจัดจําหนายที่ครอบคลุมและสะดวกในการเดินทางมากที่สุดเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริโภค อีกทั้งยังตองมีการอํานวยความสะดวกในเรือ่ งที่จอดรถใหกับลูกคาดวย
4. การสงเสริมการตลาด สําหรับแหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้อผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมมาจากการสอบถามจากผูจําหนาย ดังนั้นจึงควรมีการใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสมสาย
น้ําผึ้งแกผูจําหนาย เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่ถูกตองไปสูผบู ริโภคไดอยางถูกตอง ตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับผูจําหนายสมสายน้ําผึ้งในกรุงเทพมหานคร
1. ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องการเห็นตรา
ยี่หอผูผลิต ที่เคยซื้อเปน ประจํา ดังนั้นผูจําหนายจึงควรนําสินคาจากผูผลิตที่มีค วามนาเชื่อถือมา
จําหนาย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
นอกจากนี้ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครยังใหความสําคัญในการตัดสินใจซื้อในเรื่อง
ความปลอดภัยจากสารเคมี ดังนั้นผูจําหนายจึงตองแนใจวาสินคาที่นํามาจําหนายไมมีสารตกคาง อีก
ทั้งผูจําหนายควรแนะนําใหผูผลิตใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมีที่มีการตกคาง
สูงหรือลดการใชสารเคมีกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
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2. ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครไมเนนในเรื่องราคามากนัก
ดังนั้นกลยุทธราคาควรเปนแบบคุณภาพสูงราคาสูง ดวยการเนนสมสายน้ําผึ้งที่มีคุณภาพสูง รสชาติ
ดีและมีลัก ษณะผลที่สวยงาม จึงจะตรงกับความตองการของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยาง
แทจริง
3. ดานการจัดจําหนาย ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเกิดแรง
กระตุนในการซื้อและสามารถประเมินทางเลือกในการซื้อ คือ รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกล
บานหรือที่ทํางาน รวมทั้งความสะดวกของสถานที่จําหนาย ดังนั้นการกระจายสินคาของผูจําหนาย
ตองทําใหคลอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุด โดยเนนกระจายสินคาเขาสูชองทางการจัดจําหนายแบบ
Modern Trade เชน หางสรรพสินคา ศูนยการคา ซุปเปอรมาเก็ต ไฮเปอรมาเก็ต ซุปเปอรเซ็นเตอร
เปนตน เนื่องจากมีความสะดวกในการเดิน ทางและมีที่จอดรถ รวมทั้งยังคลอบคลุมทุกพื้นที่ใ น
กรุงเทพมหานคร
4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคสมสายน้ําผึ้ง ในกรุงเทพมหานครเนนการ
ตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งจากตราสินคาผูผลิตที่ซื้อเปน ประจํา รวมทั้งใหค วามสําคัญเรื่องความ
ปลอดภัยจากสารเคมี การสงเสริมการตลาด จึงควรใหก ารโฆษณาและประชาสัมพัน ธใ นเรื่อง
คุณภาพของสมสายน้ําผึ้งและสมสายน้ําผึ้งที่ปลอดภัยจากสารเคมี เปนหลัก ผูจําหนายจะตองให
ขอมูลเกี่ยวกับสมสายน้ําผึ้งของแตละผูผลิตที่ถูกตองแกผูบริโภค เนื่องจากพฤติกรรมหลังการซื้อ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครจะบอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบในกรณีที่ไมพอใจ อาจ
สงผลในทางลบตอภาพลักษณของตราสินคาผูผลิตและตัวแทนจําหนายได

