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 การศึกษาน้ีมุ่งเน้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา ในจงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา ในจงัหวดัเชียงใหม่ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากการเก็บรวมรวมโดย

อาศยัแบบสอบถามจากผูเ้คยซ้ือ ดอกปทุมมา 185 ราย ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่และไดป้ระมวลผล

และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวเิคราะห์ขอ้มูลใชเ้คร่ืองมือ

ทางสถิติ ไคสแควร์ น ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกในปัจจยัภายในของผูซ้ื้อ 

กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่เป็นหญิงอยูใ่นช่วงวยักลางคน อายุ 41 – 51 ปีคิดเป็น ร้อยละ 

50.81 มีศึกษาอยู่ในระดับมธัยมศึกษา จ านวน 74 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 40ผูซ้ื้อประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไปร้อยละ 22.16 และรองลงมาเป็นอาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการร้อยละ 17.30 ระดบั

รายไดต่้อเดือน ของผูซ้ื้อดอกปทุมมา ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัต ่า ท่ีไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 110 ราย 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 59.46 ผูซ้ื้อปทุมมาส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสถึง 102 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 

55.14 

 พฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อดอกปทุมมา เกือบคร่ึงหน่ึงของผูซ้ื้อ ซ้ือโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ตกแต่งประกอบการจดังานพิธีการต่างๆ จ านวน 83 ราย คิดเป็น ร้อยละ 44.86 ของตวัอยา่งทั้งหมดมี

การใชจ่้ายในการซ้ือดอกปทุมมาต่อปี มากกวา่ 2,000 บาท ถึงร้อยละ 30.27 ผูซ้ื้อจ่ายเงินซ้ือดอกปทุม
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มาคร้ังล่าสุด ในช่วง 50 - 100 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.97ความถ่ีในการซ้ือดอกปทุมมาของผูซ้ื้อ

นั้นร้อยละ 40.54 จะซ้ือดอกปทุมมาบ่อยถึงมากกว่าเดือนละ 4 คร้ัง และผูซ้ื้อให้ความส าคญัในระดบั

มากใน ต าหนิบนตวัดอก ส่วนลดในการซ้ือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ อธัยาศยัของพนักงานขาย 

และสีของดอกปทุมมา ตามล าดบั  

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช ้สถิติ ไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยภายในกับพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา มี เพียงระดับการศึกษาของผู ้ซ้ือท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในส่วนวตัถุประสงค์ในการซ้ือ และความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา พบว่า ปัจจยัด้านส่งเสริม

การตลาดในส่วนการแถมจากการซ้ือ และ ปัจจยัด้านบุคคล ในส่วนอธัยาศยัของพนักงานขาย มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาดในส่วนของการแถมจากการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในส่วน

ความถ่ีในการซ้ือ  
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ABSTRACT 

 The purpose of this study aims to study the factors affecting to the Siam Tulip purchasing 

behaviors in Chiang Mai Province.  The information used in this study is acquired from the data 

collection by the questionnaires given to 185 customers who purchase Siam Tulip in Mueang 

Chiang Mai District area, and then the data is analyzed by using Descriptive Statistics, Percentages 

and  Means.  In addition, Chi-Square statistics instrument is used to analyze the correlation between 

the buyers' external factors, internal factors, and consumer behaviors. 

 The results, it is showed that most buyers are female aged 41-51 years (50.81 percent), 74 

persons are studying in secondary education (40 percent). Buyers mostly perform general 

employment (22.16 percent) and tourism businesses and service businesses(17.30 percent).  For 

monthly income, 110 buyers earn less than 15,000 Baht per month (59.46 percent), and 102 buyers 

are married (55.14 percent). 

 According to the Siam Tulip purchasing behaviors, almost half of the buyers or 83 persons 

purchase Siam Tulip for decoration in formal ceremonies (44.86 percent) of all samples. The 

payment for the entire year purchase is more than 2,000 Baht (30.27 percent). Buyers purchase 
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Siam Tulip recently within the range of 50-100 Baht per each purchase (32.97 percent)The 

frequency of purchasing Siam Tulip is that buyers mostly purchase Siam Tulip more than 4 times 

per month (40.54 percent), and buyers focus on any blemish on the flower, discount, reasonable 

prices, sellers' courtesy, and Siam Tulip's colors respectively. 

 According to the correlation analysis using Chi-Square method in order to test the 

hypotheses, it is found that the correlation between internal factors and Siam Tulip purchasing 

behaviors are only the educational levels of the buyers which correlate with Siam Tulip purchasing 

behaviors.  For the purposes of purchase and the correlation between marketing mix and Siam Tulip 

purchasing behaviors, it is found that marketing promotion or discounting and personnel factors 

(Sellers' courtesy) correlate with Siam Tulip purchasing behaviors on purposes of purchase, and 

marketing promotion correlate with Siam Tulip purchasing behaviors on the frequency of purchase. 

 


