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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน

การซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ที่เคยซื้อและเคยใช้น้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น จํานวน 250 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได ้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี  สถานภาพโสด  อาชีพพนักงาน

บริษัท/รับจ้าง  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท  ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  ยี่ห้อ

น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นที่ซื้อบ่อยที่สุดคือยี่ห้อไทยเพียว   การพิจารณาลําดับแรกในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์

สกัดเย็นคือ ด้านคุณภาพสินค้า  วัตถุประสงค์ในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นเพื่อนําไปดูแลสุขภาพภายนอก 

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นคือ ตนเอง และซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นเม่ือ

สินค้าใกล้หมด/สินค้าหมด  ความถี่ในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นใน 1 เดือนคือ ไม่แน่นอน ขนาดที่ซื้อบ่อยที่สุด

คือ ขนาด 500 มล. ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ังคือ ไม่เกิน 500 บาท  สถานที่ซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นคือ 

ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ  แหล่งที่ทราบข้อมูลน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นคือ เพ่ือน   

 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ดา้นผลติภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด

และด้านการจัดจําหน่าย ตามลําดับ  ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกของปัจจัยย่อยในแต่ละด้านดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  ปัจจัยด้านราคาในเร่ืองราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกับคุณภาพ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องการให้คําแนะนําของพนักงานขายและปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายในเร่ืองสถานที่

จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

This independent study is aimed to study the Marketing Mix Affecting Consumers in Bangkok Towards 

Purchasing Virgin Cold-Pressed Coconut Oil. The data is collected by 250 questionnaires from the population living in 

Bangkok who have purchased and used virgin cold-pressed coconut oil. The analyzed data from questionnaires are 

using descriptive statistics include percentage, frequencies and averages, the results as follows. 

The result is foundthat the majority of respondents are women who is around 25-35 years old, single  and 

employees. The average salary is around 15,000-30,000 Baht per month, most of them are bachelor degree or 

above. The brand of virgin cold-pressed coconut oil which customer purchases most frequently is ThaiPure. The first 

order of consideration for customer to purchase virgin cold-pressed coconut oil is product quality. The purpose for 

buying virgin cold-pressed coconut oil is body health care. The main person who makes decision to buy virgin cold-

pressed coconut oil is customer themselves. They will buy virgin cold-pressed coconut oil when their product is 

exhausted. The frequency for buying virgin cold-pressed coconut oil per month is uncertain. Size 500ml is the most 

frequently purchased. The average cost that they buy is around 500 Baht per time. The healthy shop is the place 

that they are going to find and buy virgin cold-pressed coconut oil. The channel that they can get virgin cold-

pressed coconut oil information is from friend. 

Marketing Mix Affecting Consumers in Bangkok Towards Purchasing Virgin Cold-Pressed Coconut Oil found 

respondents were featured in the overall of product, price, promotion and place (distribution) respectively. The first 

factor that respondents concern is product certification mark, reasonable price to compare with quality. The 

promotion factor and product’s advice of sales, the factor of place (distribution) and retail location is near home / 

working place respectively.   

บทนํา 

มะพร้าวเป็นพืชพื้นเมืองของไทย บรรพบุรุษได้นํามะพร้าวมาใช้ประโยชน์จากการใช้ทุกส่วนของต้นมะพร้าว  

น้ํามันมะพร้าวเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้บริโภคและใช้มานานมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามของมนุษย์  น้ํามันมะพร้าว

บริสุทธิ์สกัดเย็น  (Virgin Cold-Pressed  Coconut Oil ) เป็นน้ํ ามันมะพร้าวที่ สกัดจากเนื้อมะพร้าวสดโดยไม่ผ่าน

กระบวนการความร้อน ทําให้ได้น้ํามันมะพร้าวที่มีความบริสุทธ์ิ สีใสเหมือนน้ํา  มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของมะพร้าว  

ประกอบด้วยกรดไขมันที่อิ่มตัวกว่า 90  เปอร์เซ็นต์ มีโมเลกุลขนาดกลาง เป็นน้ํามันจากพืชชนิดเดียวในโลกที่มีกรดลอริก 

อยู่ในปริมาณที่สูงมาก คือ 48-53 เปอร์เซ็นต์  มีกรดคาปริก และคาปริลิกที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของกรดลอริก 

นอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินอีที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย  เมื่อบริโภคน้ํามันมะพร้าวเข้าไปในร่างกาย กรดลอริกจะ

เปลี่ยนเป็นโมโนกลีเซอร์ไรด์ที่มีชื่อว่าโมโนลอรินซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่อยู่ในน้ํานมมารดาที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารก 

ในระยะ 6 เดือนแรกที่ร่างกายยังไม่สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะตามธรรมชาติ ช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได ้
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อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคหัวใจ น้ํามันมะพร้าวช่วยลดระดับไขมันช่วยลดคอเลสเตอรอลรวม LDL และเพิ่ม HDL ซึ่งดีกับ

สุขภาพของหัวใจ และช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ําตาลในเส้นเลือดช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารให้เป็น

พลังงานทําให้ร่างกายไม่สะสมน้ําตาล ซึ่งวงการแพทย์และนักโภชนาการสมัยใหม่ต่างยอมรับแล้วว่าน้ํามันมะพร้าวเป็น

น้ํามันที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพที่สุดในโลก  (ณรงค ์โฉมเฉลา, 2549)   

ปัจจุบัน ในตลาดมีความนิยมบริโภคน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นกันมาก ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(สิงหาคม 2557) พบว่า มีจํานวนผู้ผลิตน้ํามันมะพร้าวที่  จดทะเบียนไว้ 40 ราย สถาบันอาหารได้สรุปข้อมูลจาก 

EUROMONITOR, Oils and Fats in Thailand 2011 ได้ความว่า  ในประเทศไทยตลาดน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคในปี 2554  

มีมูลค่า 12,268.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดของน้ํามันถั่วเหลืองและน้ํามันปาล์ม  สําหรับการนําน้ํามันมะพร้าวมา

ใช้ในการปรุงอาหารนั้นมีน้อยมาก เรียกได้ว่าผู้บริโภคที่ซ้ือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นมานั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน

สุขภาพโดยตรง  ทั้งนํามารับประทานแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นํามาผสมในอาหาร และใช้เพื่อทาผิวหรือผม ซึ่งข้อมูล

มูลค่าตลาดนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดประเมิน แต่หากนําตัวเลขการประเมินของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาที่ประเมิน

ว่าไทยมีการใช้น้ํามันมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศปีละ 38,000 ตัน จากการสํารวจพบว่าราคาน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์

อยู่ที่ลิตรละ 350-500 บาท ดังนั้นมูลค่าตลาดในประเทศจึงสูงถึง 1,400-2,000 ล้านบาท  (สํานักส่งเสริมการค้าสินค้า

เกษตร กรมการค้าภายใน, 2555)  โดยน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามประโยชน์ที่นําไปใช้คือ  

1) ประเภทที่ นําไปใช้บริโภคเพื่อสุขภาพ 2) ประเภทที่ นําไปใช้ภายนอกด้านความงามและเป็นส่วนผสมในการทํา

เคร่ืองสําอางและธุรกิจสปา  การบริโภคน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นกําลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้รักสุขภาพทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากมีผลวิจัยระบุถึงประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าว และผู้บริโภคมีความตระหนักใน

ผลการวิจัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคที่ซื้อนํ้ามันมะพร้าวประมาณร้อยละ 70 นําไปบริโภค ร้อยละ 30 เพื่อใช้ภายนอก 

(สถาบันอาหาร, 2555: ออนไลน์) 

จากความนิยมในการบริโภคน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทําให้มีการแข่งขันด้าน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งแข่งด้วยมาตรฐานในการผลิต  เน้นคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ เร่ืองความใส  กลิ่นหรือความหอม

ตามธรรมชาติ  ความหนืดและอายุการเก็บรักษา ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. GMP HACCP ISO 

9001:2008 หรือมาตรฐานที่สูงกว่าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและจําหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท น้ํามัน

มะพร้าวไทย จํากัด จําหน่าย แบรนดไ์ทยเพียว เนเจอร์มายด์ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด จําหน่ายแบรนด์ ชาวเกาะ  

บริษัท เอิร์ทบอร์น จํากัด จําหน่ายแบรนด์อกริไลฟ์  เป็นต้น ซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.  GMP 

HACCP ISO 9001: 2008 หรือมาตรฐานที่สูงกว่า ซึ่งผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

และสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่การผลิตระดับท้องถิ่นได้

เฉพาะการรับรองมาตรฐาน อย.หรือโอทอปซึ่งด้วยคุณภาพยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก 

จําหน่ายเฉพาะในท้องถิ่นหรือชุมชนนัน้ ๆ   

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด เป็นศูนย์กลางการปกครอง ธุรกิจการค้า   

การพาณิชย์ การเงินการธนาคาร การสื่อสาร การคมนาคมขนส่งและความเจริญของประเทศ เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักมี

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศร้อยละ 25 (กรุงเทพมหานคร, 2557: ออนไลน)์ เป็นกําลังหลักทางการเงนิและธุรกิจ  สินค้า

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   เริ่มจําหน่ายจากกรุงเทพมหานครและถ้าผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมก็จะกระจายตัวไปสู่ต่างจังหวัด           
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การเผยแพร่ข้อมูลประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นผ่านสื่อตา่ง ๆ  ทําใหผู้้ที่สนใจดูแลสุขภาพหันมานยิมบรโิภค

น้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานครที่มักเป็นผูน้ําในการดูแลสุขภาพ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการทราบส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน

การซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นที่เอาไปใช้สําหรับบริโภค เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจการผลิตและจําหน่ายน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นตอ่ไป 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านผลิตภัณฑ ์

 ด้านราคา 

 ด้านการจัดจําหน่าย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อ

น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์

สกัดเย็น มีข้ันตอนที่สําคัญดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

2. สร้างแบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

5. จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ที่เคยซื้อและเคยใช้น้ํามัน

มะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น  
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ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ทราบจํานวนประชากรที่ซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นในกรุงเทพมหานคร จึงกําหนด

ขนาดตัวอย่างจํานวน 250 ราย เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในท้องถิ่นที่ไม่จําแนกกลุ่มย่อยที่จะ

วิเคราะห์ข้อมูล (Sudman,1976, อา้งถงึในกุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 187) 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจผู้บริโภคที่เคยซื้อและเคยใช้น้ํามันมะพร้าว

บริสุทธ์ิสกัดเย็นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ       

ร้านขายยาและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี  สถานภาพโสด  อาชีพพนักงาน

บริษัท/รับจ้าง  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตร ี

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่ายี่ห้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อบ่อยที่สุดคือ ยี่ห้อไทยเพียว  

การพิจารณาลําดับแรกในการซื้อเน้นด้านคุณภาพสินค้า วัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อดูแลสุขภาพภายนอก บุคคลที่มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจเป็นตนเองมากที่สุด การซื้อว่าซื้อเม่ือใดคือ ซื้อเม่ือสินค้าใกล้หมด/สินค้าหมด  ความถี่ในการซื้อใน     

1 เดือนคือ ไม่แน่นอน ขนาดที่ซื้อบ่อยที่สุดคือ ขนาด 500 มล. ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง คือ ไม่เกิน 500 บาท  

สถานที่ซ้ือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นเป็นร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ  แหล่งที่ทราบข้อมูลน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น 

คือ เพื่อน   

ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น  

 จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบรสิุทธิ์

สกัดเย็น อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  สามารถสรุปลําดับการมีผลและปัจจัยยอ่ยที่มีผลเป็นลําดับแรกไดต้ามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงลําดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าว    

     บริสุทธิ์สกัดเย็นเป็นลําดับแรกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลี่ยรวม ปัจจัยย่อยที่มีผลเป็นลําดับแรก 
ค่าเฉลี่ย

ปัจจัยย่อย 

ด้านผลิตภัณฑ ์

 

4.13

(มาก) 

มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 4.50

(มากที่สุด) 

ด้านราคา 

 

4.10

(มาก) 

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกบัคณุภาพ 4.29

(มาก) 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2558) 

 

Vol. 1 No. 3 (July – September 2015)   93

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด

 

3.87

(มาก)

การให้คําแนะนําของพนักงานขาย 4.11

(มาก)

ด้านการจัดจําหน่าย 

 

3.79

(มาก) 

สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ทีท่ํางาน 4.10

(มาก) 

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย เมื่อจําแนก

ตามส่วนประสมการตลาดเป็นรายด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพรา้วบริสุทธ์ิสกัดเย็นเป็นลําดับแรก 

คือ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพรา้วบริสุทธ์ิสกัดเย็นเป็นลําดับแรก คือ 

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น

เป็นลําดับแรก คือ การใหค้ําแนะนําของพนักงานขาย 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นเป็น

ลําดับแรก คือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน 

ตารางที่  2 แสดงปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น 10 ลําดับแรก     

     ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลําดับที่ ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 
ส่วนประสมการตลาด 

1 มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 4.50

(มากที่สุด) 

ด้านผลิตภัณฑ ์

2 ระบุวันผลติวันหมดอายุ 4.44

(มาก) 

ด้านผลิตภัณฑ ์

3 ราคาเหมาะสมเม่ือเทยีบกับคุณภาพ 4.29

(มาก) 

ด้านราคา 

4 ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นาน 4.28

(มาก) 

ด้านผลิตภัณฑ ์

5 ความใสของผลิตภัณฑ ์ 4.26

(มาก) 

ด้านผลิตภัณฑ ์

6 มีป้ายแสดงราคาชัดเจน 4.19

(มาก) 

ด้านราคา 
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7 รสชาติดีทานง่าย ไม่หนืดคอ 4.16

(มาก)

ด้านผลิตภัณฑ ์

8 บรรจุภัณฑ์สะดวกต่อการบริโภค 4.12

(มาก) 

ด้านผลิตภัณฑ ์

9 ราคาเหมาะสมเม่ือเทยีบกับตราสินค้าอื่น 4.12

(มาก) 

ด้านราคา 

10 มีหลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ 4.12

(มาก) 

ด้านราคา 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามลําดับที่ 1 เป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ลําดับที่ 2 เป็น

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการระบุวันผลิตวันหมดอายุและลําดับที่ 3 เป็นปัจจัยด้านราคาเกี่ยวกับราคาเหมาะสมเม่ือ

เทียบกับคุณภาพ แสดงว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัด

เย็นเป็นลําดับแรก ๆ 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัด

เย็นเป็นลําดับแรกของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่ห้อที่ซื้อบ่อย วัตถุประสงค์ในการซื้อ  ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อ

ครั้งและสถานที่ซือ้ 

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าว  

    บริสุทธ์ิสกัดเย็นเป็นลําดับแรก จําแนกตามปัจจัยการเลือกซ้ือ 

ปัจจัยการเลือกซื้อ ส่วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด

จําหน่าย 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ยี่ห้อท่ีซื้อ

บ่อย 

ไทยเพียว มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.53) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.39) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.08) 

การให้ส่วนลด

 

 

(4.22) 

เนเจอร์

มายด์ 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.56) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.22)

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.05)

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.17) 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2558) 

 

Vol. 1 No. 3 (July – September 2015)   95

 

ชาวเกาะ

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.47) 

มีป้ายแสดงราคา

ชัดเจน 

 

(4.21) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.03) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(3.82) 

อกริไลฟ์ ระบุวันผลิต/

วันหมดอายุ 

 

 

 

(4.40) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

 

 

(4.27) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน/การจัด

วางสินค้า

สวยงามน่าสนใจ 

(4.07) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

 

 

(4.27) 

 อื่นๆ 

 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.39) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.33) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.31) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.11) 

วัตถุ 

ประสงค์ 

ในการซื้อ 

รับประทาน/

นําไปผสม

เครื่องดื่ม 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.63) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.34) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.20) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.04) 

ใช้ประกอบ

อาหาร 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.60) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.29) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.21) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.09) 

ดูแลสุขภาพ

ภายนอก 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.53) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.31) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.01) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.09) 

เพื่อทํา 

ออยล์พูลลิ่ง 

ความใสของ

ผลิตภัณฑ ์

 

(4.45) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.43)

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.29)

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.38) 
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ค่าใช้จ่าย

ในการซื้อ

เฉลี่ยต่อ

ครั้ง 

ไม่เกิน 500 

บาท 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.55) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.30) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.06) 

มสีินค้าให้ทดลอง/

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

(4.07) 

500 – 

1,000 บาท 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.42) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.24) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.05) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.18) 

1,001 – 

1,500 บาท 

 

ความใสของ

ผลิตภัณฑ ์

 

(4.54) 

มีหลายระดับราคา

ให้เลือกซือ้ 

 

(4.46) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ที่

ทํางาน 

(4.31) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.31) 

 1,500 บาท

ขึ้นไป 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.52) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.33) 

สถานที่จําหน่าย

มีที่จอดรถ

สะดวก 

(4.43) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.05) 

สถานที่ซื้อ ร้านขายยา ผลิตภัณฑ์

สามารถเก็บไว้ได้

นาน 

(4.50) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.50) 

การจัดวางสนิคา้

สวยงามน่าสนใจ 

 

(4.06) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.44) 

ร้านสินค้า

เพื่อสุขภาพ 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.56) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.37) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ 

ที่ทํางาน 

(4.19) 

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.10) 

ห้าง 

สรรพสินค้า 

 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.42) 

ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคุณภาพ 

 

(4.15) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ 

ที่ทํางาน 

(4.05) 

การให้ส่วนลด

 

 

(3.97) 

ซุปเปอร ์

มาเก็ต 

มีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.60) 

มีป้ายแสดงราคา

ชัดเจน 

 

(4.27)

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ 

ที่ทํางาน 

(4.12)

การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

 

(4.13) 
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งานแสดง

สินค้า 

 

ผลิตภัณฑ์สามารถ

เก็บไว้ได้นาน/ระบุ

วันผลิต/ 

วันหมดอายุ 

(4.33) 

มีป้ายแสดงราคา

ชัดเจน 

 

 

(4.33) 

การจัดวางสินคา้

สวยงามน่าสนใจ 

 

 

(3.90) 

มีการออกงานแสดง

สินคา้ 

 

 

(4.33) 

 อื่นๆ 

 

มี เค ร่ื อ งห ม าย

รับรองมาตรฐาน 

 

(4.71) 

มีหลายระดับราคา

ให้เลือกซื้อ 

 

(4.57) 

สถานที่จําหน่าย

อยู่ใกล้บ้าน/ 

ที่ทํางาน 

(4.29) 

มีสินค้าให้ทดลอง

 

 

(4.36) 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยยอ่ยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามัน

มะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นเป็นลําดับแรก จําแนกตามปัจจัยการเลือกซื้อ ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 ปัจจัยย่อยที่มีผลเป็นลําดับแรกใน

ระดับมากที่สุด คือ มเีคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4 .50 

เมื่อจําแนกตามยี่ห้อที่ซื้อบ่อยพบว่า ทุกกลุ่มยี่ห้อที่ซื้อบ่อยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการซื้อน้ํามัน

มะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อยี่ห้อไทยเพียว  เนเจอร์มายด์  ชาวเกาะและยี่ห้อ

อื่น ๆ มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานและผู้ตอบแบบสอบถามที่ซือ้ยี่ห้ออกริไลฟ ์มีผลเป็นลําดับแรก

คือ ระบุวันผลติ/วันหมดอายุ 

เม่ือจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการซื้อพบว่า ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ในการซื้อของปัจจัยดา้นผลติภัณฑ์มีผลต่อการ

ซื้อนํ้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่นําไปรับประทาน/นําไปผสมเครื่องดื่ม  

นําไปใช้ประกอบอาหาร  เพื่อดูแลสุขภาพภายนอก มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานและผู้ตอบ

แบบสอบถามที่นําไปเพื่อทําออยล์พูลลิ่ง มีผลเป็นลําดับแรกคือ ความใสของผลิตภัณฑ ์

เม่ือจําแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ังพบว่า ทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ังของปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการซือ้น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ่ายไม่เกิน 500 บาท   

จ่าย 500-1,000 บาท  จ่าย 1,500 บาทขึ้นไป มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานและผู้ตอบ

แบบสอบถามที่จ่าย 1,001 -1,500 บาท มีผลเป็นลําดับแรกคือ ความใสของผลิตภัณฑ ์

เม่ือจําแนกตามสถานที่ซื้อพบว่า ทุกกลุ่มสถานที่ซื้อของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าว

บริสุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต

และซื้อจากที่อื่น มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากร้านขายยามีผลเป็น

ลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นาน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากงานแสดงสินค้า มีผลเป็นลําดับแรกคือ 

ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นาน/ระบุวันผลติ/วันหมดอายุ 

ปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 ปัจจัยย่อยที่มผีลเป็นลําดับแรกในระดับมาก 

คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทยีบกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4 .29 
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เม่ือจําแนกตามยี่ห้อที่ซื้อบ่อยพบว่า ทุกกลุ่มยี่ห้อที่ซื้อบ่อยของปัจจัยด้านราคามีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าว

บริสุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อยี่ห้อไทยเพียว  เนเจอร์มายด์  อกริไลฟ์ และยี่ห้ออื่น ๆ มี

ผลเป็นลําดับแรกคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพและผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อยี่ห้อชาวเกาะ มีผลเป็นลําดับแรก

คือ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน 

เม่ือจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการซื้อพบว่า ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ในการซื้อของปัจจัยด้านราคามีผลต่อการซื้อ

น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่นําไปรับประทาน/นําไปผสมเคร่ืองดื่ม  นําไปใช้

ประกอบอาหาร  เพื่อดูแลสุขภาพภายนอก เพื่อทําออยล์พูลลิ่ง มีผลเป็นลําดับแรกคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ

คุณภาพ 

เม่ือจําแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งพบว่า ทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ังของปัจจัยด้านรา

คามีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ่ายไม่เกิน 500 บาท จ่าย 

500-1,000 บาท  จ่าย 1,500 บาทข้ึนไป มีผลเป็นลําดับแรกคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ และผู้ตอบ

แบบสอบถามที่จ่าย 1,001 -1,500 บาท มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีหลายระดับราคาใหเ้ลือกซือ้ 

เมื่อจําแนกตามสถานที่ซื้อพบว่า ทุกกลุ่มสถานที่ซื้อของปัจจัยด้านราคามีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์

สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากร้านขายยา ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ  ห้างสรรพสินค้า  มีผลเป็น

ลําดับแรกคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ต  งานแสดงสินค้า มีผล

เป็นลําดับแรกคือ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากที่อื่น มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีหลายระดับ

ราคาให้เลือกซ้ือ 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 ปัจจัยยอ่ยที่มีผลเป็นลําดับแรก

ในระดับมาก คือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน มีค่าเฉลี่ย 4 .10 

เมื่อจําแนกตามยี่ห้อที่ซื้อบ่อยพบว่า ทุกกลุ่มยี่ห้อที่ซื้อบ่อยของปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อน้ํามัน

มะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อยี่ห้อไทยเพียว  เนเจอร์มายด์  ชาวเกาะและยี่ห้อ

อื่นๆ มีผลเป็นลําดับแรกคือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน  และผู้ตอบแบบสอบถามที่ซิ้อยี่ห้ออกริไลฟ์ มีผลเป็น

ลําดับแรกคือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน/การจัดวางสินค้าสวยงามน่าสนใจ 

เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการซื้อพบว่า ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ในการซื้อของปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีผล

ต่อการซื้อน้ํามันมะพรา้วบรสิุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่นําไปรับประทาน/นําไปผสมเครื่องดื่ม  

นําไปใช้ประกอบอาหาร  เพื่อดูแลสุขภาพภายนอกและเพ่ือทําออยล์พูลลิ่ง มีผลเป็นลําดับแรกคือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้

บ้าน/ที่ทํางาน   

เมื่อจําแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ังพบว่า ทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยตอ่ครั้งของปัจจัยด้านการ

จัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ่ายไม่เกิน 500 บาท   

จ่าย 500-1,000 บาท  จ่าย 1,001 -1,500 บาท มีผลเป็นลําดับแรกคือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน  และผู้ตอบ

แบบสอบถามที่จ่าย 1,500 บาทข้ึนไป มีผลเป็นลําดับแรกคือ สถานที่จําหน่ายมีที่จอดรถสะดวก 

เม่ือจําแนกตามสถานที่ซื้อพบว่า ทุกกลุ่มสถานที่ซื้อของปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าว

บริสุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต
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และซ้ือจากที่อื่น ๆ มีผลเป็นลําดับแรกคือ สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซือ้จากร้านขายยา 

งานแสดงสินค้า มีผลเป็นลําดับแรกคือ การจัดวางสินค้าสวยงามน่าสนใจ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 ปัจจัยยอ่ยที่มีผลเป็นลําดับ

แรกในระดับมาก คือ การให้คําแนะนําของพนักงานขาย  มีค่าเฉลี่ย 4 .11 

เม่ือจําแนกตามยี่ห้อที่ซื้อบ่อยพบว่า ทุกกลุ่มยี่ห้อที่ซื้อบ่อยของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการซื้อ

น้าํมันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อยี่ห้อไทยเพียว มีผลเป็นลําดับแรกคอื การให้

ส่วนลด  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อยี่ห้อเนเจอร์มายด์  ชาวเกาะ อกริไลฟ์และยี่ห้ออื่น ๆ มีผลเป็นลําดับแรกคือ การให้

คําแนะนําของพนักงานขาย 

เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคใ์นการซื้อพบว่า ทุกกลุม่วัตถุประสงค์ในการซื้อของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่นําไปรับประทาน/นําไปผสม

เครื่องด่ืม  นําไปใช้ประกอบอาหาร  เพื่อดูแลสุขภาพภายนอก เพื่อทําออยล์พูลลิ่ง มีผลเป็นลําดับแรกคือ การให้คําแนะนํา

ของพนักงานขาย 

เม่ือจําแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ังพบว่า ทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งของปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ่ายไม่เกิน 

500 บาท มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีสินค้าให้ทดลอง/การให้คําแนะนําของพนักงานขาย  ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ่าย 500-

1,000 บาท  จา่ย 1,001 -1,500 บาทและจ่าย 1,500 บาทขึ้นไป มีผลเป็นลําดับแรกคือ การให้คําแนะนําของพนักงานขาย 

เมื่อจําแนกตามสถานที่ซื้อพบว่า ทุกกลุ่มสถานที่ซื้อของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการซื้อน้ํามัน

มะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นโดยรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากร้านขายยา  ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ และ

ซุปเปอร์มาเก็ต มีผลเป็นลําดับแรกคือ การใหค้ําแนะนําของพนักงานขาย  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้า มี

ผลเป็นลําดับแรกคือ การให้ส่วนลด   ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซือ้จากงานแสดงสนิค้า มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีการออกงาน

แสดงสินค้าและ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากที่อื่นๆ มีผลเป็นลําดับแรกคือ มีสินค้าให้ทดลอง 

ส่วนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็น ดังนี้ 

 ด้านผลติภัณฑ์ 

1. อยากได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและรักษามาตรฐานให้คงอยู่ตลอดไป เพราะคุณภาพสินค้า คือตัว

ตัดสนิใจวา่จะใช้ตอ่เนื่องต่อไปหรือไม่ 

 2. สินค้าควรมีหลายขนาดให้เลือกซื้อ 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ มีผลตอ่การใช้งาน เช่น ฝาปิดถ้าเป็นสนิคา้ที่ต้องใช้งานทุกวัน อยากให้มฝีาปิดแบบเปิดปิด

สะดวก น้ํามันมะพร้าวมีความมัน ลื่น ฝาปิดแบบหมุนเปิดทําให้ยากต่อการใช้งาน บรรจุภัณฑ์หยิบใช้ยาก ลื่น อยากให้

พัฒนาใหด้ีขึ้นค่ะ 

 4. เคยซือ้ใช้แลว้ พอจะใช้จับตัวเป็นไข เป็นก้อนขุ่นๆ อยากให้คงความใสไปตลอด  
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 ด้านราคา 

1. ราคาต้องไม่สูงจนเกินไป 

 ด้านการจัดจําหน่าย 

1. สนิคา้ที่ลูกค้ามีโอกาสเห็นบอ่ย หรืออยู่ใกล ้สะดวกในการเลือกซือ้ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 1. ควรมีโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารให้มากขึ้นเพื่อจะได้ขยายกลุ่มลูกค้าและให้

เป็นที่รูจ้ักอยา่งกวา้งขวาง 

 2. ควรมีสินค้าตัวอย่างแจกเพื่อจะได้ทดลองชิม ทดลองใช้ เพ่ือให้ลูกค้าทั่วไปได้ทดลองและเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของ

ประชาชนทั่วไป เพราะการได้ทดลองใช้สินค้าเป็นเหตุผลในการตัดสินใช้และเลือกซื้อ 

 3. ควรมีการออกงานแสดงสินค้าและจัดงานสาธิตบ่อย ๆ     เพราะการได้รับคําแนะนํา เป็นเหตุผลหลักที่มีต่อ

การซ้ือ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซือ้น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัด

เย็น สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพรา้วบริสุทธ์ิสกัดเย็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ปัจจัยยอ่ยลําดับแรกคอื มเีคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุติมา  ชุติกาโม 

(2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่ม  Functional Drink ด้านบํารุงสมองของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน  มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

ลําดับแรก ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ บุตร์ชล  สุวรรณลพ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากงาของผู้บริโภคในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่าความสะอาดของผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นลําดับแรก และไมส่อดคลอ้งกับผลการศกึษาของ สมใจ  สะสิทร (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมซุปไก่สกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าให้ความสําคัญด้าน

รสชาติและกลิ่นมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก ซึ่งความไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจเน่ืองมาจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารจากงาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมสําหรับทานเล่นและซื้อไปเป็นของฝากที่

ต้องการความความสดใหม่และความสะอาด ดังนั้น ความสะอาดของผลิตภัณฑ์จึงมีผลเป็นลําดับแรก และการศึกษา

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซุปไก่สกัดซึ่งเร่ืองรสชาติและกลิ่นเป็นตัวเลือกที่ลูกค้าให้ความสําคัญในการเลือกซื้อไปรับประทาน

ดังนั้นด้านรสชาติและกลิ่นจึงมีผลเป็นลําดับแรก 

2. ปัจจัยด้านราคา  ที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ปัจจัยย่อยลําดับแรกคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ           

ชุติมา  ชุตกิาโม (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่ม Functional Drink ด้านบํารุงสมองของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ระดับราคาที่เหมาะสมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก  และสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของสมใจ  สะสิทร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมซุป

ไก่สกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ให้ความสําคัญด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีผลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นลําดับแรก  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุตร์ชล  สุวรรณลพ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม

การตลาดในการเลือกซื้อผลติภัณฑ์อาหารจากงาของผู้บริโภคในอําเภอเมืองแมฮ่อ่งสอน พบว่าให้ความสําคัญมีป้ายราคา

ชัดเจนมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก ซึ่งความไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจเน่ืองมาจากงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารจากงาซึ่งเป็นอาหารประเภทขนมสําหรับทานเล่นและซื้อไปเป็นของฝาก ดังนั้น 

การมีป้ายราคาชัดเจนจึงมีผลเป็นลําดับแรก 

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัด

เย็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยย่อยลําดับแรกคือ การให้คําแนะนําของพนักงานขาย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของบุตร์ชล  สุวรรณลพ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากงาของ

ผู้บริโภคในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่าให้ความสําคัญอัธยาศัยของพนักงานขายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับ

แรก ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมา  ชุติกาโม (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่ม 

Functional Drink ด้านบํารุงสมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าให้ความสําคัญกับการโฆษณาผ่านโทรทัศน์มี

ผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมใจ  สะสิทร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมซุปไก่สกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ให้

ความสําคัญด้านการลดราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก  ซึ่งความไมส่อดคลอ้งกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจ

เน่ืองมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม Functional Drink ด้านบํารุงสมอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ต้องให้ความรู้ว่าเม่ือดื่มแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือสุขภาพอย่างไร และคนที่เป็นพรีเซนเตอรก์็มีผลต่อการสร้าง

กระแสทางการตลาด เพื่อเป็นการสร้างความอยากให้คนดื่มเพื่อที่จะได้เหมือนหรือเป็นแบบพรีเซนเตอร์คนนั้น ดังนั้นการ

โฆษณาผ่านโทรทัศน์ จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มเป็นลําดับแรก  และเป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซุปไก่สกัด 

ซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นการลดราคาจึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นลําดับแรก 

4. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย  ที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยย่อยลําดับแรก สถานที่จําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมใจ  

สะสิทร (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมซุปไก่สกัดของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าสถานที่จัดจําหน่ายหาซื้อง่ายและสะดวกมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมา  ชุติกาโม (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มFunctional 

Drink ด้านบํารุงสมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความสะดวกในการซื้อมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

ลําดับแรก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุตร์ชล  สุวรรณลพ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดใน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากงาของผู้บริโภคในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่าให้ความสําคัญความสะอาดภายในร้าน

มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลําดับแรก  ซึ่งความไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจเน่ืองมาจากงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารจากงา     ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมสําหรับทานเล่น และซื้อไปเป็นของฝากที่

ต้องการความความสดใหม่และความสะอาด ดังนัน้ ให้ความสําคัญความสะอาดภายในร้านจึงมีผลเป็นลําดับแรก 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์

สกัดเย็น ผู้ศึกษามขี้อเสนอแนะดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

1. เน่ืองจากการมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานมีผลต่อการซื้อน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นลําดับแรก ดังนัน้ผู้ผลิตและผูจ้ําหน่ายจึงควรให้ความสําคัญในกระบวนการผลิตที่จะตอ้งผ่านการรับรอง

มาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้ม่ันใจว่าสินค้ามีคุณภาพ มีความสะอาด

และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2. ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นควรระบุวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลากสินค้าอย่าง

ชัดเจนเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าว่าสินค้ายังอยูใ่นสภาพดไีมผ่ลตินานจนเกนิไป 

 3. ผู้ผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นควรจะเนน้เร่ืองกระบวนการผลติที่ทําให้สินค้ามีความใส สินค้ามีคุณภาพ

สามารถเก็บไว้ได้นานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใสสะอาดและสามารถเก็บไว้ได้นาน 

ปัจจัยด้านราคา 

1. ในการตั้งราคาขายสินค้าน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรตั้งราคาขายให้เหมาะสมเม่ือ

เทียบกับคุณภาพ ไม่ควรตั้งราคาต่ําเกินไปเพราะอาจทําให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในคุณภาพสินค้าว่าดีจริงหรือเปล่าและไม่ควร

ตั้งราคาสูงจนเกินไปเพราะจะทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ที่สําคัญคือทําให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง

ได้ด้วย  

2. ควรติดป้ายแสดงราคาบนฉลากอย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่าจะ

ซื้อแบรนด์ใด ทําให้สามารถนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย  

1. ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นควรหาช่องทางการจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ตาม

แหล่งชุมชนไม่ว่าจะเป็นร้านสนิคา้เพื่อสุขภาพหรือร้านสะดวกซ้ือเพื่อให้ลูกค้าหาซื้อได้ง่าย 

2. ควรเลือกสถานที่จําหน่ายที่มีทําเลที่จอดรถสะดวกสบาย เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

3. การจัดวางสินค้าในการขายทั้งการออกงานแสดงสินค้าหรือร้านต่าง ๆ ควรมีการจัดวางให้สวยงามน่าสนใจ

เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้สนใจสินค้า 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

1. ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นควรเน้น การอบรมพนักงานขายเพ่ือให้คําแนะนําแก่ลูกค้า 

เพราะน้ํามันมะพร้าวยังเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรฝึกอบรม

พนักงานขายให้มีความรู้ว่าสินค้าสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ทั้งภายนอกร่างกายและดูแลสุขภาพร่างกาย เพื่อเป็นการ

สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคและกระตุ้นการรับรู้ซึ่งอาจนําไปถงึขั้นทดลองซื้อไปใช้แล้วมีการกลับมาซื้อซ้ํา 
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2. ควรมีการออกงานแสดงสินค้าและควรมีสินค้าให้ทดลอง เพื่อทําให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ของน้ํามัน

มะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นว่าสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้บ้าง เพราะบางคนไม่เคยใช้ หากมีการได้ทดลองใช้สินค้าทําให้

ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อตัวสินค้า 

 3. หากมีการวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ขายระดับบนควรมีการให้ส่วนลดกับลูกค้า   เพื่อเป็นการ

ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
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