
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสม

สายน้ําผ้ึงระหวางผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะของผูศึกษาดังนี ้

 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษานี้เปนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง

ระหวางผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร วามีลักษณะเชนใดและแตกตางกัน

อยางไร โดยทําการสํารวจจากกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน ใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบสุม

ตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบงเก็บตัวอยางในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 192 

คนและแบงเก็บตัวอยางในกรุงเทพมหานครจํานวน 192 คน สถานท่ีเก็บตัวอยางจะเก็บจาก

ผูบริโภคในหางสรรพสินคา ศูนยการคา ซุปเปอรมาเก็ต ไฮเปอรมาเก็ต ซุปเปอรเซ็นเตอร และ   

ตลาดสด จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลออกมาเปน 3 สวนดังนี้ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยบริโภคสมสายน้ําผ้ึงในจังหวัดเชียงใหม

และกรุงเทพมหานครพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง ชวงอายุ 40-49 ป สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 15,001-22,000 บาท มี

สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ซ้ือผลไมตระกูลสมใน 11-15 ครั้งตอป ซ้ือสมสายน้ําผ้ึง 11-15 ครั้งตอ

ปและสาเหตุท่ีเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงเพราะเปนผลไมท่ีดีตอสุขภาพ 

 
สวนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผึ้งของผูบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 
การศึกษากระบวนการตัดสินใจประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นการรับรูปญหา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมี

ความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง ดังนี้ 
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ดานโอกาสในการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ

กรุงเทพมหานครมีความแตกตางโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะซ้ือสม

สายน้ําผ้ึงเม่ือตองการบริโภค ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครสวนใหญจะซ้ือเม่ือ

พบเห็นสมสายน้ําผ้ึง 

สําหรับปจจัยสําคัญดานแรงกระตุนการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงทําใหเกิดการตระหนักถึง

ปญหาของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครแตกตางกันในเรื่องการ

เห็นตรายี่หอผูผลิตท่ีเคยซ้ือประจําและการมีราคาท่ีเหมาะสมจูงใจในการซ้ือ โดยปจจัยท่ีกระตุนให

เกิดความตองการซ้ือของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญในเรื่องการมีราคาท่ี

เหมาะสมจูงใจ ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องรานคาและ

ตัวแทนจําหนายอยูใกลบาน 

 2. ขั้นก ารแสวงหาขอมูล ผู ตอบแบบสอบถามใน จังหวัด เ ชียงใหมและ

กรุงเทพมหานครมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง ดังนี้ 

 ดานรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบ

แบบสอบถามท้ังในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง

ทันทีเม่ือตองการซ้ือ 

ขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครมีความแตกตางกันในเรื่องรสชาติและราคาของสมสายน้ําผ้ึง โดย

ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะคํานึงถึงเรื่องรสชาติและราคาของสมสายน้ําผ้ึงมากกวา

ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร 

 แหลงขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบ

แบบสอบถามท้ังในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะไดแหลงขอมูลเพ่ือใชในการ

ตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงจากการสอบถามจากการสอบถามจากผูจําหนาย 

 3. ขั้นการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ

กรุงเทพมหานครมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง ดังนี ้

 ดานปจจัยสําคัญในการตัดสินใจประเมินทางเลือกเพ่ือซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมีความแตกตางในเรื่อง ราคาของสมสาย

น้ําผ้ึง ตราสินคาของผูผลิตและความปลอดภัยจากสารเคมี โดยปจจัยท่ีมีผลในการตัดสินใจประเมิน
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ทางเลือกเพ่ือซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและผูตอบแบบสอบถาม

ในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย  

 4. ขั้นการซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมี

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง ดังนี ้

 ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะ

ไดรับอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือจากกลุมครอบครัว ในขณะท่ีผูตอบแบบสอ บถามใน

กรุงเทพมหานครสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 

ดานลักษณะการบริโภคสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ

กรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามท้ัง

ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะซ้ือไปบริโภคเอง 

ปริมาณการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงเฉล่ียตอครั้งของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม

และกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะซ้ือสม

สายน้ําผ้ึง ครึ่งกิโลกรัม ถึง 2 กิโลกรัมโดยเฉล่ียตอครั้ง ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามใน

กรุงเทพมหานครสวนใหญจะซ้ือสมสายน้ําผ้ึงมากกวา 2 ถึง 5 กิโลกรัมโดยเฉล่ียตอครั้ง 

ในกรณีท่ีพบผลไมชนิดอ่ืนวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผ้ึงในราคาที่ใกลเคียงกัน

ของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามท้ังในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวน

ใหญอาจจะซ้ือผลไมชนิดอ่ืนเม่ือพบวามีผลไมชนิดอ่ืนวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผ้ึงและมี

ราคาใกลเคียงกัน 

5. ขั้นหลังการซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมี

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึง ดังนี้ 

ดานปญหาท่ีพบหลังการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม

และกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญใน

เรื่ อง สมสา ยน้ํ า ผ้ึ งไม สะอา ดและ มีสาร เคมี ปนเป อนนอยกว า ผูตอ บแบบ สอบถามใ น

กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมหลังการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงกรณีท่ีไมพอใจของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมให

ความสําคัญในเรื่องการนําสินคาไปเปล่ียนและบอกตอความไมพอใจใหผูอ่ืนทราบนอยกวาผูตอบ

แบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร 
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 สําหรับการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอนาคตของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูตอบ

แบบสอบถามท้ังในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะซ้ือสมสายน้ําผ้ึงอยาง

แนนอนในอนาคต 
 การแนะนําบุคคลอ่ืนซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอนาคตผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ .05 โดยผูตอบ

แบบสอบถามท้ังในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนซ้ือสม

สายน้ําผ้ึงอยางแนนอนในอนาคต 

 
ตารางที่ 25 สรุปปจจัยสําคัญดานแรงกระตุนการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงท่ีทําใหเกิดการตระหนักถึงปญหา

ของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย 

 

 
ปจจัยสําคัญในการตระหนักถึงปญหา 

เชียงใหม กรุงเทพฯ 

คาเฉล่ีย ลําดับท่ี คาเฉล่ีย ลําดับท่ี 
1. การมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซื้อ 

2. รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน 

3. มีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนารับประทาน 

4. ใกลถึงชวงเทศกาลและวันสําคัญ 

5. การเห็นตรายี่หอผูผลิตท่ีเคยซื้อประจํา 

6. เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํา 

7. การโฆษณาของรานคาและผูจําหนาย 

3.78 

3.56 

3.54 

3.46 
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3.63 

3.53 
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3 
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ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญ 3 อันดับแรกของการ

ตระหนักถึงปญหา ไดแก การมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ รานคาและตัวแทนจําหนายอยู

ใกลบานหรือท่ีทํางานและมีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนารับประทาน ตามลําดับ ในขณะท่ี

ปจจัยของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก รานคาและ

ตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน การเห็นตรายี่หอผูผลิตท่ีเคยซ้ือประจําและการมีราคาท่ี

เหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26 สรุปปจจัยสําคัญในการตัดสินใจประเมินทางเลือกเพ่ือซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย 

 

 
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจประเมินทางเลือก 

เชียงใหม กรุงเทพฯ 
คาเฉล่ีย ลําดับท่ี คาเฉล่ีย ลําดับท่ี 

-ความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย 

-ความปลอดภัยจากสารเคมี 

-ตราสินคาของผูผลิต 

-การลดราคาของผูผลิต 

-ราคาของสมสายน้ําผึ้ง 

-มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม 

-รสชาติของสมสายน้ําผึ้ง 

-การแวกซผลสมใหดูเงางาม 

-ขนาดของผลสมสายน้ําผึ้ง 

-การใหบริการของผูจําหนาย 

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 

 

ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญ 3 อันดับแรกของการ

ตัดสินใจประเมินทางเลือกไดแก ความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย ความปลอดภัยจากสารเคมีและ

ตราสินคาของผูผลิต ตามลําดับ ในขณะท่ีปจจัยของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครให

ความสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก ความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย ความปลอดภัยจากสารเคมี และ

ตราสินคาของผูผลิต ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 27 สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ :  *  หมายถึงสวนท่ีมีความแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 

ข้ันการรับรูปญหา 

เวลาในการซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสําคัญทําใหเกิด

แรงกระตุนในการซื้อ 

 

-เม่ือตองการบริโภคสมสายน้ําผึ้ง* 

(รอยละ 35.40) 

-เม่ือพบเห็นสมสายน้ําผึ้ง* 

(รอยละ 27.60) 

-เม่ือถึงเทศกาลและวันสําคัญตางๆ 

(รอยละ  22.40)  

-เม่ือไปเท่ียวแหลงปลูก 

(รอยละ 14.60) 

 

-ราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซื้อ* 

(คาเฉลี่ย 3.78) 

-รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบาน

หรือท่ีทํางาน 

(คาเฉลี่ย 3.56) 

-มีการแวกซผลสมหรือลักษณะผลสมนา

รับประทาน 

(คาเฉลี่ย 3.54) 

-ใกลถึงชวงเทศกาลและวันสําคัญ 

(คาเฉลี่ย 3.46) 

-เห็นตรายี่หอผูผลิตท่ีเคยซื้อประจํา *  

(คาเฉลี่ย 3.37) 

-เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํา 

(คาเฉลี่ย 3.30) 

-การโฆษณาของรานคาและผูจําหนาย 

(คาเฉลี่ย 3.29) 

 

-เม่ือพบเห็นสมสายน้ําผึ้ง* 

(รอยละ 37.00) 

-เม่ือตองการบริโภคสมสายน้ําผึ้ง*  

(รอยละ 26.00) 

-เม่ือไปเท่ียวแหลงปลูก 

(รอยละ 21.40) 

-เม่ือถึงเทศกาลและวันสําคัญตางๆ 

(รอยละ 15.60) 

 

-รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกล

บานหรือท่ีทํางาน 

(คาเฉลี่ย 3.63) 

-เห็นตรายี่หอผูผลิตท่ีเคยซื้อประจํา * 

(คาเฉลี่ย 3.60) 

-ราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซื้อ*  

(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) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวดัเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ :  *  หมายถึงสวนท่ีมีความแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 

ข้ันแสวงหาขอมูล 

รูปแบบการตัดสินใจซื้อ

สมสายน้ําผึ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเพื่อใชในการ

ตัดสินใจซื้อ 

 

 

 

 

 

 

แหลงขอมูลเพื่อใชใน

การตัดสินใจซื้อ 

 

-สามารถตัดสินใจซื้อไดทันที 

(รอยละ 63.50) 

-ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม

เล็กนอยกอนตัดสินใจ 

(รอยละ 22.90) 

- ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลเพื่อ

เปรียบเทียบอยางละเอียดกอนตัดสินใจ 

(รอยละ 13.50) 

 

- ราคา* (รอยละ 64.10) 

-รสชาติ* (รอยละ 62.50) 

-ความปลอดภัยจากสารเคมี 

(รอยละ 42.70) 

-แหลงปลูก (รอยละ 33.30) 

-ขนาดของผล (รอยละ 27.60) 

-รานคาท่ีจัดจําหนาย (รอยละ 27.10) 

 

-สอบถามจากผูจําหนาย (รอยละ 46.40) 

-ทดลองบริโภคจริง (รอยละ 40.10) 

-สอบถามบุคคลในครอบครัว 

(รอยละ 37.50) 

- สอบถามจากบุคคลอื่นท่ีรูจัก 

(รอยละ 33.30) 

 

 

-สามารถตัดสินใจซื้อไดทันที 

(รอยละ 56.30) 

-ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูล

เพิ่มเติมเล็กนอยกอนตัดสินใจ 

(รอยละ 25.00) 

- ตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูล

เพื่อเปรียบเทียบอยางละเอียดกอน

ตัดสินใจ (รอยละ 18.80) 

 

- ราคา* (รอยละ 53.60) 

-รสชาติ* (รอยละ 51.00) 

-ความปลอดภัยจากสารเคมี 

(รอยละ 39.60) 

-แหลงปลูก (รอยละ 38.00) 

-ขนาดของผล (รอยละ 31.80) 

-รานคาท่ีจัดจําหนาย (รอยละ 26.60) 

 

-สอบถามจากผูจําหนาย (รอยละ 

50.00) 

-ทดลองบริโภคจริง (รอยละ 37.50) 

-สอบถามบุคคลในครอบครัว 

(รอยละ 35.40) 

- สอบถามจากบุคคลอื่นท่ีรูจัก 

(รอยละ 32.30) 
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ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ :  *  หมายถึงสวนท่ีมีความแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 

ข้ันประเมินทางเลือก 

ปจจัยสําคัญในการ

ตัดสินใจประเมิน

ทางเลือก 

 

-ความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย 

(คาเฉลี่ย 3.85) 

-ความปลอดภัยจากสารเคมี* 

(คาเฉลี่ย 3.54) 

-ตราสินคาของผูผลิต* 

(คาเฉลี่ย 3.51) 

-การลดราคาของผูผลิต 

(คาเฉลี่ย 3.46) 

-ราคาของสมสายน้ําผึ้ง* 

(คาเฉลี่ย 3.46) 

-มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม 

(คาเฉลี่ย 3.46) 

-รสชาติของสมสายน้ําผึ้ง 

(คาเฉลี่ย 3.39) 

-การแวกซผลสมใหดูเงางาม 

(คาเฉลี่ย 3.30) 

-ขนาดของผลสมสายน้ําผึ้ง 

(คาเฉลี่ย 3.28) 

-การใหบริการของผูจําหนาย 

(คาเฉลี่ย 3.22) 

 

 

-ความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย 

(คาเฉลี่ย 3.81) 

-ความปลอดภัยจากสารเคมี* 

(คาเฉลี่ย 3.80) 

-ตราสินคาของผูผลิต* 

(คาเฉลี่ย 3.74) 

-มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม 

(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) 
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ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ :  *  หมายถึงสวนท่ีมีความแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 

กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 

ข้ันการซื้อ 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อ 

 

 

 

 

 

ลักษณะการบริโภคสม

สายน้ําผึ้ง 

 

 

 

ปริมาณการซื้อสมสาย

น้ําผึ้งเฉลี่ยตอครั้ง 

 

 

 

 

กรณีท่ีพบผลไมชนิดอื่น

วางจําหนายพรอมกับ

สมสายน้ําผึ้ง 

 

-กลุมครอบครัว* (รอยละ 33.30) 

-ตัวทานเอง* (รอยละ 27.10) 

-กลุมเพื่อน (รอยละ 19.80) 

-กลุมท่ีทํางาน (รอยละ 12.50) 

-กลุมท่ีทํากิจกรรมรวมกัน 

(รอยละ 7.30) 

 

-ซื้อไปบริโภคเอง (รอยละ 62.00) 

-ซื้อเปนของฝาก (รอยละ 31.80) 

-ซื้อเพื่อแปรรูปเปนอาหารวาง 

(รอยละ 6.30) 

 

-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) 

 

-อาจจะซื้อ (รอยละ 40.60) 

-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 36.50) 

-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 13.00) 

-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 9.90) 

 

 

-ตัวทานเอง* (รอยละ 36.50) 

-กลุมครอบครัว* (รอยละ 21.90) 

-กลุมท่ีทํางาน (รอยละ 17.20) 

-กลุมเพื่อน (รอยละ 15.10) 

-กลุมท่ีทํากิจกรรมรวมกัน 

(รอยละ 9.40) 

 

-ซื้อไปบริโภคเอง (รอยละ 59.40) 

-ซื้อเปนของฝาก (รอยละ 31.30) 

-ซื้อเพื่อแปรรูปเปนอาหารวาง 

(รอยละ 9.40) 

 

-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) 

 

-อาจจะซื้อ (รอยละ 46.90) 

-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 38.00) 

-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 9.40) 

-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 5.70) 
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ตารางที่ 27 (ตอ) สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ :  *  หมายถึงสวนท่ีมีความแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 

ข้ันหลังการซื้อ 

ปญหาท่ีพบหลังการซื้อ

สมสายน้ําผึ้ง 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมหลังการซื้อ

สมสายน้ําผึ้งกรณีท่ีไม

พอใจ 

 

 

 

 

 

การเลือกซื้อสมสาย

น้ําผึ้งในอนาคต 

 

 

 

แนะนําใหบุคคลอื่นซื้อ

สมสายน้ําผึ้งในอนาคต 

 

-รสชาติไมดี (รอยละ 64.10) 

-สมเนาเสีย (รอยละ 37.50) 

-ไมสะอาดและมีสารเคมีปนเปอน* 

(รอยละ 32.30) 

-ขนาดของสมไมตรงตามท่ีระบุไวบน

บรรจุภัณฑ (รอยละ 25.50) 

 

-นําไปท้ิง (รอยละ 68.80) 

-บอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบ*  

(รอยละ 26.60) 

-รองเรียนไปยังผูจําหนาย 

(รอยละ 24.50) 

-นําสินคาไปเปลี่ยน* (รอยละ 22.40) 

 

-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 58.90) 

-อาจจะซื้อ (รอยละ 22.40) 

-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 14.60) 

-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 4.20) 

 

-แนะนําแนนอน (รอยละ 46.90) 

-อาจจะแนะนํา (รอยละ 38.50) 

-อาจจะไมแนะนํา (รอยละ 11.50) 

-ไมแนะนําอยางแนนอน (รอยละ 3.10) 

 

 

-รสชาติไมดี (รอยละ 68.20) 

-ไมสะอาดและมีสารเคมีปนเปอน* 

(รอยละ 42.70) 

-สมเนาเสีย  (รอยละ 35.40) 

-ขนาดของสมไมตรงตามท่ีระบุไวบน

บรรจุภัณฑ  (รอยละ 24.50) 

 

-นําไปท้ิง (รอยละ 71.90) 

-บอกตอความไมพอใจใหผูอื่นทราบ*  

(รอยละ 37.50) 

-นําสินคาไปเปลี่ยน*  (รอยละ 33.30) 

-รองเรียนไปยังผูจําหนาย 

(รอยละ 28.10) 

 

-ซื้ออยางแนนอน (รอยละ 59.40) 

-อาจจะซื้อ (รอยละ 21.90) 

-อาจจะไมซื้อ (รอยละ 17.20) 

-ไมซื้ออยางแนนอน (รอยละ 1.60) 

 

-แนะนําแนนอน (รอยละ 46.90) 

-อาจจะแนะนํา (รอยละ 37.00) 

-อาจจะไมแนะนํา (รอยละ 12.50) 

-ไมแนะนําอยางแนนอน (รอยละ 3.60) 
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อภิปรายผลการศึกษาและขอคนพบ 
 

1. ขั้นการรับรูปญหา โอกาสในการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามใน

จังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะซ้ือสมสายน้ําผ้ึงเม่ือตองการบริโภค ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม

เปนพ้ืนท่ีปลูกสมสายน้ําผ้ึงจึงมีการวางจัดจําหนายเปนจํานวนมากและมีการคมนาคมท่ีสะดวกทํา

ใหผูบริโภคสามารถหาซ้ือสมสายน้ําผ้ึงไดงายเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ในขณะท่ี

ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครสวนใหญจะซ้ือเม่ือพบเห็นสมสายน้ําผ้ึง เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครเปนตลาดผูบริโภคผลไมขนาดใหญของประเทศทําใหมีผลไมหลายชนิดใหเลือก

บริโภค ดังนั้นการไดพบเห็นสมสายน้ําผ้ึงจึงเปนส่ิงกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือ 

สําหรับปจจัยสําคัญดานแรงกระตุนการซ้ือทําใหเกิดการตระหนักถึงปญหาของผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญในเรื่องการมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ 

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี

มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญ โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การมีปายราคาท่ีชัดเจน รองลงมาการมีหลาย

ระดับราคาใหเลือกและสามารถตอรองราคาได ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร

ใหความสําคัญในเรื่องรานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน อาจเนื่องมาจากการ

เดินทางในกรุงเทพมหานครไมสะดวกเหมือนจังหวัดเชียงใหมทําใหผูบริโภคตองเลือกสถานท่ี

จําหนายท่ีสะดวกท่ีสุด 

2. ขั้นการแสวงหาขอมูล การตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามใน

จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงทันทีเม่ือตองการซ้ือ

โดยไมตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากเปนผลไมท่ีผูบริโภคพบเห็นบอยและซ้ือ

เปนประจําเม่ือถึงฤดูกาล  

สําหรับดานขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามใน

จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครจะคํานึงถึงเรื่องรสชาติและราคาของสมสายน้ําผ้ึงซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของฉัตรชนก  วองไว (2546) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงาน

อุตสาหกรรมสมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑผูบริโภคใน

ระดับมากท่ีสุด คือ ผูบริโภคจะคํานึงถึงรสชาติของสมสายน้ําผ้ึงและสอดคลองกับการศึกษาของ

จาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือก

ซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือสม
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สายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุด คือ 

การมีปายราคาท่ีชัดเจน 

ดานแหลงขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใน

จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญจะไดแหลงขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือสมสาย

น้ําผ้ึงจากการสอบถามจากการสอบถามจากผูจําหนาย เนื่องจากผูจําหนายสามารถแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารจากผูผลิตไปสูผูบริโภคไดรวดเร็วและนาเช่ือถือท้ังเรื่องราคาและขอมูลของผูผลิต ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของวาสนา  สิทธิรังสรรค (2547)  ท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของ

ผูประกอบการสวนสมสายน้ํ า ผ้ึ งในจังหวัด เ ชียงใหม  พบว า  รูปแบบของกิจการแบบ                    

ผูคาสง          ผูแทนจําหนาย           ผูบริโภค เปนรูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.00 ดวย

เหตุผลท่ีวาสามารถจําหนายสินคาและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไปสูผูบริโภคไดคลอบคลุมและ

รวดเร็ว 

3. ขั้นการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยของการประเมินทางเลือกในเรื่องความสะดวกของ

สถานท่ีจําหนาย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาจาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

พบวา ปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก (3.55) คือ การมีสถานท่ีจําหนายท่ี

เดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ และสอดคลองกับการศึกษาของฉัตรชนก  วองไว (2546) ศึกษาเรื่อง

การประเมินผลการดําเนินงานอุตสาหกรรมสมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม พบวา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคคํานึงถึงสถานท่ีท่ีสะดวกในการซ้ือ 

4. ขั้นการซ้ือ พบวาผู ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ํ าผ้ึงของผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมไดรับอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือจากกลุมครอบครัว ในขณะท่ี

ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครนั้นจํานวนมากท่ีสุดจะตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีเวลาจํากัด เม่ือเกิดความตองการซ้ือสินคาชนิดใดก็จะ

ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 

ดานลักษณะการบริโภคสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและ

กรุงเทพมหานครซ้ือสมสายน้ําผ้ึงไปบริโภคเอง ท้ังนี้อาจเนื่องจากสมสายน้ําผ้ึงหาซ้ืองายผูบริโภค

จึงนิยมซ้ือไปบริโภคเอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่อง

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม พบวา การซ้ือเปนของฝากเปนวัตถุประสงคในการซ้ือท่ีนอยกวาวัตถุประสงคอ่ืน 
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 ในสวนของปริมาณการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงเฉล่ียตอครั้งพบวา ผูตอบแบบสอบถามใน

จังหวัดเชียงใหมซ้ือสมสายน้ําผ้ึง ครึ่งกิโลกรัม ถึง 2 กิโลกรัมโดยเฉล่ียตอครั้ง เนื่องจากผูบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมอยูใกลแหลงปลูกจึงสามารถซ้ือไดบอยๆจึงไมตองซ้ือเก็บไวในปริมาณมาก 

ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครซ้ือสมสายน้ําผ้ึงมากกวา 2 ถึง 5 กิโลกรัมโดย

เฉล่ียตอครั้ง เนื่องจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไมไดอยูในแหลงปลูกจึงมีสมสายน้ําผ้ึงมา

จําหนายไมบอยนักทําใหการซ้ือแตละครั้งเม่ือพบเห็นจึงซ้ือในปริมาณท่ีมาก อีกท้ังการเดินทางซ้ือ

ไมสะดวกเหมือนจังหวดัเชียงใหม การซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในแตละครั้งจึงตองซ้ือในปริมาณท่ีมากกวา 

นอกจากนี้ในกรณีท่ีพบผลไมชนิดอ่ืนวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผ้ึงในราคาที่

ใกลเคียงกันผูตอบแบบสอบถามท้ังในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครสวนใหญอาจจะซ้ือ

ผลไมชนิดอ่ืนเม่ือพบวามีผลไมชนิดอ่ืนวางจําหนายพรอมกับสมสายน้ําผ้ึงและมีราคาใกลเคียง 

เนื่องจากประเทศไทยมีผลไมหลายชนิดออกมาจําหนายตลอดท้ังปดังนั้นผูบริโภคจึงมีทางเลือกใน

การบริโภคท่ีหลากหลาย 

5. ขั้นประเมินหลังซ้ือ พบวาปญหาท่ีพบหลังการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูตอบ

แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องรสชาติของสมสาย

น้ําผ้ึงไมดี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของฉัตรชนก  วองไว (2546) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการ

ดําเนินงานอุตสาหกรรมสมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี

ผูบริโภคคํานึงถึงในระดับมากท่ีสุด คือ รสชาติของสมสายน้ําผ้ึง และสอดคลองกับการศึกษาของ

จาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือก

ซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาของสมสายน้ําผ้ึงในดานผลิตภัณฑท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก (3.61) คือสมไมสด 

 พฤติกรรมหลังการซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในกรณีท่ีไมพอใจโดยผูตอบแบบสอบถามใน

จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครจะนําสมสายน้ําผ้ึงไปท้ิง เนื่องจากสมสายน้ําผ้ึงเปนไมผลเม่ือ

ซ้ือมารับประทานแลวตองแกะเปลือกทําใหผลิตภัณฑเสียหายจึงไมมีผูจําหนายรายใดรับคืนสินคา 

ดังนั้นผูบริโภคสวนใหญจึงนําสมสายน้ําผ้ึงไปท้ิงเม่ือรูสึกวาไมพอใจ 

 นอกจากนี้การเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอนาคตของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานครจะยังคงซ้ือสมสายน้ําผ้ึงและแนะนําใหบุคคลอ่ืนซ้ือสมสายน้ําผ้ึงใน

อนาคตอยางแนนอน  
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ขอเสนอแนะ 
 

การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมและกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะสําหรับผูจําหนายสมสายนํ้าผึ้งในจังหวัดเชียงใหม 
1.  ดานผลิตภัณฑ  จากปญหาท่ีพบหลังการซ้ือสมสายน้ําผ้ึง คือ รสชาติของสมสาย

น้ําผ้ึงไมดี ดังนั้นผูจําหนายควรคํานึงถึงการนําสินคาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีจากผูผลิตท่ีมี

ความนาเช่ือถือมาจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตองคํานึงถึงรสชาติท่ีด ี

สวนปจจัยสําคัญรองลงมาคือความปลอดภัยจากสารเคมีของสมสายน้ําผ้ึง ซ่ึงจาก

กระแสสังคมเรื่องการรับประทานผักและผลไมท่ีปลอดจากสารพิษ ทําใหผูบริโภคหันมาให

ความสําคัญในดานนี้มากขึ้น ดังนั้นผูจําหนายควรเลือกนําผลิตภัณฑท่ีปลอดสารพิษมาจําหนาย 

2. ดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมปจจัยท่ี

มีผลในการกระตุนการซ้ือและตัดสินใจซ้ือคือเรื่อง ราคาท่ีเหมาะสมจูงใจในการซ้ือ ดังนั้นผู

จําหนายจึงควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑและเกรดของสมสายน้ําผ้ึงแตละ

ขนาดใหเหมาะสมกับตลาดท่ีจะจําหนายเพื่อใหผูบริโภคไดเขาถึงผลไมท่ีมีคุณภาพสมราคา 

3. ดานการจัดจําหนาย ควรเนนความสะดวกของสถานที่จําหนายและมีท่ีจอดรถ

เนื่องจากมีผลในการประเมินทางเลือกของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ดังนั้นผูจําหนายจึงควรหา

แหลงจัดจําหนายท่ีครอบคลุมและสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

ผูบริโภค อีกท้ังยังตองมีการอํานวยความสะดวกในเรือ่งท่ีจอดรถใหกับลูกคาดวย 

4. การสงเสริมการตลาด  สําหรับแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือผูบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมมาจากการสอบถามจากผูจําหนาย ดังนั้นจึงควรมีการใหความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับสมสาย

น้ําผ้ึงแกผูจําหนาย เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลท่ีถูกตองไปสูผูบริโภคไดอยางถูกตอง ตอไป  

ขอเสนอแนะสําหรับผูจําหนายสมสายนํ้าผึ้งในกรุงเทพมหานคร 
1.  ดานผลิตภัณฑ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญในเรื่องการเห็นตรา

ยี่หอผูผลิตท่ีเคยซ้ือเปนประจํา ดังนั้นผูจําหนายจึงควรนําสินคาจากผูผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือมา

จําหนาย เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค 

นอกจากนี้ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครยังใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือในเรื่อง

ความปลอดภัยจากสารเคมี ดังนั้นผูจําหนายจึงตองแนใจวาสินคาท่ีนํามาจําหนายไมมีสารตกคาง อีก

ท้ังผูจําหนายควรแนะนําใหผูผลิตใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมีท่ีมีการตกคาง

สูงหรือลดการใชสารเคมีกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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2. ดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครไมเนนในเรื่องราคามากนัก 

ดังนั้นกลยุทธราคาควรเปนแบบคุณภาพสูงราคาสูง ดวยการเนนสมสายน้ําผ้ึงท่ีมีคุณภาพสูง รสชาติ

ดีและมีลักษณะผลท่ีสวยงาม จึงจะตรงกับความตองการของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยาง

แทจริง 

3. ดานการจัดจําหนาย  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเกิดแรง

กระตุนในการซ้ือและสามารถประเมินทางเลือกในการซ้ือ คือ รานคาและตัวแทนจําหนายอยูใกล

บานหรือท่ีทํางาน รวมท้ังความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย ดังนั้นการกระจายสินคาของผูจําหนาย

ตองทําใหคลอบคลุมและท่ัวถึงมากท่ีสุด โดยเนนกระจายสินคาเขาสูชองทางการจัดจําหนายแบบ 

Modern Trade เชน หางสรรพสินคา ศูนยการคา  ซุปเปอรมาเก็ต  ไฮเปอรมาเก็ต  ซุปเปอรเซ็นเตอร 

เปนตน เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางและมีท่ีจอดรถ รวมท้ังยังคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน

กรุงเทพมหานคร 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคสมสายน้ําผ้ึงในกรุงเทพมหานครเนนการ

ตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงจากตราสินคาผูผลิตท่ีซ้ือเปนประจํา รวมท้ังใหความสําคัญเรื่องความ

ปลอดภัยจากสารเคมี การสงเสริมการตลาด จึงควรใหการโฆษณาและประชาสัมพันธในเร่ือง

คุณภาพของสมสายน้ําผ้ึงและสมสายน้ําผ้ึงท่ีปลอดภัยจากสารเคมี เปนหลัก ผูจําหนายจะตองให

ขอมูลเกี่ยวกับสมสายน้ําผ้ึงของแตละผูผลิตท่ีถูกตองแกผูบริโภค เนื่องจากพฤติกรรมหลังการซ้ือ

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครจะบอกตอความไมพอใจใหผูอ่ืนทราบในกรณีท่ีไมพอใจ อาจ

สงผลในทางลบตอภาพลักษณของตราสินคาผูผลิตและตัวแทนจําหนายได 


