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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวประเภทของ
ตกแต่งบ้านและเคร่ืองประดับ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ี       
ท  าจากกะลามะพร้าว โดยการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) ในปี 2556 ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรในเชียงใหม่ กลุ่มนักท่องเท่ียวไทยท่ีมาเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่  รวมจ านวน 312 คน             
โดยแบ่งเป็นจ านวนผูซ้ื้อและไม่ซ้ือจ านวนเท่าๆ กนั จากการส ารวจข้อมูล 4 แหล่ง คือ ตลาดไนท์
บาซาร์ และถนนคนเดิน 3แหล่งใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) การทดสอบความเป็นอิสระของปัจจยั
ต่างๆกบัการตดัสินใจซ้ือดว้ยสถิติไคสแควร์ (chi-square test)   

ผลการส ารวจพบว่า ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุ 30-39 ปี ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และนกัธุรกิจ มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000 – 50,000 
บาทต่อเดือน งานวิจยัพบว่า ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวชอบสินคา้ประเภทของตกแต่ง
บ้าน โดยเฉพาะโคมไฟและเคร่ืองประดับ ผูซ้ื้อผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวชาวไทยชอบความเป็น
ธรรมชาติของกะลามะพร้าว รูปแบบร่วมสมยั และความสวยงาม ส่วนชาวต่างชาติให้ความส าคญักบั
ความมีศิลปะ และเอกลกัษณ์พื้นบา้น ผูซ้ื้อมีความชอบผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวระดบัมากท่ีสุดเพียง
ร้อยละ 9.6 และระดับมากร้อยละ 40 นอกจากน้ี เห็นว่าสินค้าทดแทนได้คือผลิตภัณฑ์จากไม ้   
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สามารถมาแทนไดง่้ายผูซ้ื้อส่วนใหญ่ซ้ือเพียงปีละ 1 คร้ังและสนใจท่ีจะซ้ือจากร้านเม่ือไดเ้ห็นสินคา้ 
ข้อค้นพบน้ีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการท าการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวต้องอาศัย          
การกระตุ้นความสนใจของผูซ้ื้อ และต้องการความหลากหลายเพื่อตอบสนองผูซ้ื้อชาวไทย และ      
ชาวต่างประเทศท่ีมีความชอบแตกต่างกนั ลูกคา้ส่วนใหญ่ชอบใหมี้การต่อรองราคาได ้

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยน้ี คือด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีความหลากหลายและมีประดิษฐ์
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆเสมอ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความมีเอกลกัษณ์ท่ียงัคงวฒันธรรมพื้นเมืองในการผลิต          
สร้างช้ินงานใหเ้หมาะสมกบัช้ินงาน และการสร้างเร่ืองราวของผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ควรจะตั้งกลยุทธ์
ด้านราคาใหม่ เพื่อสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค ตั้งราคาผลิตภณัฑ์ให้มีราคาสูงพอสมควร เพื่อให้ลูกค้า
สามารถต่อรองราคาได้ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายควรมีการศึกษาช่องทางเพื่อน าผลิตภณัฑ์ออก
แสดงตามการจดังานท่ีเก่ียวกบัการแสดงผลิตภณัฑ์หตัถกรรม เกษตรกรรม ต่างๆ ควรจดัหาท าเลท่ีตั้ง
ให้สะดุดตา สามารถให้เขา้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ได ้ผูป้ระกอบการควรรวมกลุ่มและขอให้ส่วนราชการจดั
ให้มีการประกวดการแข่งขัน โดยอาจจัดให้มีการประกวดการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 
This independent study aimed at analyzing attitudes toward products made from the 

coconut shell; home decorations and accessories. Moreover, it aimed at analyzing factors affecting 
the decisions for buying products made from the coconut shell. Accidental sampling was used to 
choose the samples of the study which were divided into 3 groups; population of Chiang Mai, Thai 
tourists who visit Chiang Mai, and foreign tourists who visit Chiang Mai; total 312 people who buy 
and do not buy products were divided in equal numbers. Data were surveyed from 4 places which 
were night bazaar market, and 3 walking streets in Mueang district, Chiang Mai province. Tool used 
in the study was a questionnaire. Furthermore, data were analyzed by using descriptive statistics, 
and tested for independence between factors and buying decisions with chi-square test.         

 The results found that most of the questionnaire respondents were female aged 30-39 years, 
graduated from Bachelor’s degree, private organization officers, and businessmen, with the salary of 
20,000-50,000 baht. It was revealed that people who bought products made from the coconut shell 
liked types of home decorations product, especially lamp and accessories. Thai people bought 
products because they liked the naturalness of the coconut shell, their contemporary design, and 
beauty. In contrast, the foreigners gave importance to arts and local identity. The buyers, 9.6 
percent, were at a highest level and 40 percent were at a high level of product liking. Moreover,      
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it was found that products made from wood can simply substitute the products from coconut shell. 
Most of the buyers bought the product 1 time a year and interested in buying it when they saw the 
products at the shop. Therefore, it can be seen clearly that the marketing for product made from 
coconut shell need to focus on motivating interests of the buyers. In addition, the varieties were 
needed in order to respond Thai customers and foreign customers whose tastes were different. 
Moreover, most of the customers prefer bargaining. 

 The recommendations for this study were; in terms of the product, products should be 
various and new types of products should be regularly designed, but maintaining the identity of 
local culture along with creating product story. In terms of the price, the new strategy should be 
promoted to attract the customers. The price should be high enough so that the customers can 
bargain. In terms of the channel for the distribution, the products should be presented in exhibitions 
about handicraft and agriculture. The location for placing products should also be prominent and 
easy to approach. The entrepreneurs should create the association and ask the administrative 
agencies for holding products from coconut shell design contests. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


