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การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่อบณัฑิตวิทยาลยั ส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยการเอาใจ
ใส่ให้ความรู้และค าแนะน าจาก ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพ์งศ์ และการช่วยเหลือจาก 
อาจารย์ ดร.นัทธมน  ธีระกุล  กรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ  และความกรุณาจาก             
รองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีให้ความกรุณา
รับเป็นประธานการสอบการค้นควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณ           
ทั้งสามท่านอยา่งสูงมา  ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว ท่ีได้มอบโอกาสทางการศึกษา          
ทุนทรัพย์ และก าลังใจท่ี ดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณ คุณอนุสรา เตชะกัน ท่ีได้ร่วมเก็บ
แบบสอบถามดว้ยความตั้งใจและอดทน   

ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาให้ความร่วมมือในกา-รกรอก
แบบสอบถาม และไดใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณอาจารย  ์เพื่อนนกัศึกษาปริญญาโท และบุคลากรในสาขาวิชาธุรกิจเกษตรท่ีทุ่มเท
ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้  าแนะน า และช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ 

หวงัว่าการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ และใช้เป็นฐานเพื่อต่อยอด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภคต่อไป                     
หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับค าแนะน าดว้ยความเตม็ใจ 
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บทคดัย่อ 
 
 

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,      



 

ช 

 

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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

 มะพร้าวมีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีผลิต
มะพร้าวเป็นอนัดบั 6 ของโลก ในปี 2552 ผลผลิตรวมทั้งประเทศอยูท่ี่ 1.3 ลา้นตนั และผลผลิตต่อไร่
อยู่ท่ี 929 กิโลกรัม จงัหวดัท่ีมีการปลูกมะพร้าวมากท่ีสุดสองอนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบัหน่ึง จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกร้อยละ 28.85 ของพื้นท่ีปลูกทั้งประเทศ และมีผลผลิตรวมร้อยละ 
31.21 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ส่วนอนัดบัสอง จงัหวดัชุมพร มีพื้นท่ีปลูกร้อยละ 14.36 ของพื้นท่ี
ปลูกทั้งประเทศ และมีผลผลิตรวมร้อยละ 16.21 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552) 

ประโยชน์ของมะพร้าวมีหลายอยา่ง เช่น เน้ือในของมะพร้าวแก่น าไปท ากะทิได ้โดยการขูด
เน้ือในเป็นเศษเล็กๆ แลว้บีบเอาน ้ ากะทิออก กากท่ีเหลือจากการคั้นกะทิ สามารถน าไปท าเป็นอาหาร
สัตวไ์ด้ ยอดอ่อนของมะพร้าวสามารถน าไปใช้ท าอาหารได้ ใยมะพร้าวน าไปใช้ยดัฟูกท าเส่ือหรือ
น าไปใช้ในการเกษตร น ้ ามนัมะพร้าวซ่ึงไดจ้ากการบีบหรือตม้กากมะพร้าวบด น าไปใช้ในการปรุง
อาหารหรือน าไปท าเคร่ืองส าอางก็ได ้นอกจากน้ีปัจจุบนัยงัมีการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ ามนัมะพร้าว
อีกดว้ย จัน่มะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว)ให้น ้ าตาล จาวมะพร้าวน ามาประกอบอาหารได ้กะลามะพร้าว 
น าไปใชท้  าส่ิงประดิษฐต่์างๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู ้ฯลฯ อีกทั้งกา้นใบ หรือทางมะพร้าว 
ยงัใชท้  าไมก้วาดทางมะพร้าว หรือน าไปสานเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ามะพร้าวนั้นมีประโยชน์ใช้สอยท่ีหลากหลาย หน่ึงในนั้น 
คือ การน ากะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส้อย ในอดีตการน ากะลามะพร้าวมาท าเป็น
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนมกัจ ากัดอยู่ในวงแคบ หรือใช้ในครัวเรือนในชนบท แต่ปัจจุบนัน้ีผลิตภณัฑ ์        
ท่ีท าจากกะลามะพร้าวไดรั้บการพฒันาให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ท าเป็นเคร่ืองประดบัและ
ของช าร่วย เป็นตน้ กะลามะพร้าวท่ีประดิษฐ์แลว้จึงเป็นอีกผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมไม่น้อย 
ซ่ึงงานประดิษฐ์ประเภทน้ีสามารถใช้กะลามะพร้าวได้ทุกชนิด โดยเฉพาะมะพร้าวพนัธ์ุพื้นเมือง             
คือ มะพร้าวตน้สูง ซ่ึงเกษตรกรมกัปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ มีทั้ งหมด 5 สายพนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุสวีเดน
ลูกผสม 1 พนัธ์ุชุมพรลูกผสม 60 พนัธ์ุลูกผสมชุมพร 2 พนัธ์ุลูกผสมกะทิชุมพร 84-1 และพนัธ์ุลูกผสม
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กะทิชุมพร 84-2 ในประเทศไทยมีการบริโภคมะพร้าวกนัมาก โดยประมาณร้อยละ 75 ใชใ้นครัวเรือน 
ส่วนอีกร้อยละ 25  ใช้ในอุตสาหกรรม พื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การปลูกมะพร้าวต้นสูง คือ ภาคใต้ทั้ ง 14 
จงัหวดั เพราะมีปริมาณน ้าฝนสูงกวา่ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี (สมชาย, 2554) 

จากความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว ท าให้ มีผูป้ระกอบการเกิดข้ึนในธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวเพิ่มข้ึน เช่น ในภาคใต ้ไดแ้ก่ กลุ่มกะลามะพร้าวบา้นควนขนุน จ.พทัลุง 
โดยคุณเรณู ชูพิทกัษณาเวช เป็นประธานกลุ่มโคมไฟของกลุ่มกะลามะพร้าวบา้นควนขนุน จ.พทัลุง 
ไดรั้บคดัเลือกเป็นโอทอป 5 ดาวระดบัประเทศ มีทั้งหมดกวา่ 10 แบบ นอกจากนั้น กลุ่มฯ ยงัน าเศษ
วสัดุกะลาจากการท าโคมไฟ ไปแปรรูปเป็นเคร่ืองใชน้านาชนิด เช่น นาฬิกา  เข็มขดั แหวน เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน โมบาย และกระเป๋าสตางค์ เป็นตน้ รวมแล้วกว่า 30 ผลิตภณัฑ์ กลุ่มฯ มีแรงงานผลิต 
ประมาณ 50 คน มีปริมาณการผลิตโคมไฟ ประมาณ 60 ช้ินต่อเดือน ส่วนของใช้อ่ืนๆ ประมาณ      
200 ช้ินต่อเดือน สร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มฯ ประมาณ 1.5 – 2 แสนบาทต่อเดือน (ผูจ้ดัการ, 2553) ส่วนใน
ภาคเหนือ เช่น กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวร่มฉัตรหัตถกรรม ซ่ึงได้ผลิตหัตถกรรมจาก
กะลามะพร้าวโดยการน าเอาวตัถุดิบจากมะพร้าวและเศษไมเ้น้ืออ่อนต่างๆ เช่น ไมต้าล ไมแ้ดง และ  
ไมฉ้ าฉา มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก ของใช้ และใช้ตกแต่งเส้ือผา้ ซ่ึงไดผ้่านกระบวนการ
ผลิตท่ีท าใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีสวยงามและแตกต่างกนัออกไป ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าวมีมากกวา่ 200 รายการ 
แบ่งได ้4 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองใช้จากกะลามะพร้าว กลุ่มตะเกียบ กลุ่มงานแกะสลกัไม ้
และกลุ่มผลิตภณัฑ์จากไม ้เช่น โมบาย สร้อยขอ้มือ เต่าเข่ียบุหร่ี เป็ดคาบนามบตัร ตะเกียบ เชิงเทียน 
และกระดุม เป็นตน้ (อารี และคณะ, 2548) 

ช่วงท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวมีแนวโน้มในการขยายตลาดสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง      
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนยก์ลางของแหล่งงานหัตถกรรมทาง
ภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นงานไมแ้กะสลกั งานกระดาษสา งานผา้ทอ งานเคร่ืองเงินและงานหัตถกรรม
อ่ืนๆ รวมทั้งการน ากะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองตกแต่งบ้าน และเคร่ืองประดับ
ตกแต่ง โดยน ากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นกระดุมท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ลูกปัด หรือการ์ดอวยพร
ในเทศกาลต่างๆ ก็ไดน้ าเอาวสัดุจากกะลามะพร้าวมาประดบัตกแต่งจนไดรั้บความนิยมทั้งจากลูกคา้
ในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยร้อยละ 70  ส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น 
สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ อเมริกา และแคนาดา โดยมีผูค้ ้าส่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศเป็นผูส้ั่งซ้ือ จะเป็น        
ผูก้  าหนดรูปแบบตวัผลิตภณัฑม์าใหผ้ลิต อีกประมาณร้อยละ 20 จะเป็นผูค้า้ส่งภายในประเทศจะมารับ
ไปกระจายขายในจงัหวดัและพื้นท่ีใกล้เคียง และอีกร้อยละ 10 ผูผ้ลิตจะน าสินค้าไปส่งยงัลูกค้า
โดยตรง โดยการออกร้านตามสถานท่ีท่ีจดังานหตัถกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
ใกล้เคียง ตลาดท่ีมีผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวจ าหน่ายอยู่มาก เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย 
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อ าเภอหางดง หมู่บา้นหตัถกรรมร่มบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง ศูนยก์ารคา้ไนทบ์าซาร์ อ าเภอเมือง และ
ถนนคนเดินจงัหวดัเชียงใหม่ (เอกพิงค,์ 2546) 

 ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดมี้การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์หลากหลายรูปแบบตามความพึงพอใจ ดว้ย
เหตุผลท่ีแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องทราบความต้องการของผูบ้ริโภค เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุด ปัจจุบนัจึงยงัมีร้านคา้ ท่ียงัไม่ทราบวา่ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไร และมีความตอ้งการแค่ไหน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคควบคู่กบัการศึกษาผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นการ
จดัสรรสินคา้ การวางแผนในการผลิตและเพื่อทราบความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ยอ่มส่งเสริมให้การ
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จได้  มากข้ึน ทั้งยงัส่งผลให้เกิดการพฒันาและเจริญก้าวหน้าต่อไป 
หากจะคงธุรกิจในระบบเดิมหรือแบบเดิมๆ อาจไม่ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งผลให้
ธุรกิจไม่อาจเติบโตในแนวทางท่ีมุ่งหวงัไว ้และในการพฒันาธุรกิจให้แบบยัง่ยืนนั้น จะขาดไม่ไดเ้ลย
ท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัพื้นฐานของการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของการติดต่อซ้ือ
สินค้าในการประกอบธุรกิจ และ    การประกอบธุรกิจเก่ียวกับกะลามะพร้าวจะต้องทราบถึง
รายละเอียดของตวัสินคา้ ความชอบส่วนตวัของผูบ้ริโภคแต่ละคนรวมถึงปัจจยัต่างๆ นอกจากน้ีอีก
เช่นกนั (อุดร, 2555) 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ีท าจากกะลามะพ ร้าวของผู ้บ ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่                     
ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีคาดว่าจะเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบการให้มีการปรับเปล่ียนสินค้า          
ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หากมีสินคา้ช้ินไหนขายดีอยูแ่ลว้ จะตอ้งเพิ่มการผลิตให้มากข้ึน
และผูท่ี้จะเขา้มาด าเนินธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวท่ีมีความสนใจท่ีจะเปิดร้านคา้ เพื่อแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดของร้านคา้ท่ีมีขายสินคา้อยูแ่ลว้ จะท าให้การเปิดร้านใหม่ท าไดง่้าย และมีแนวทาง
ในการพัฒนาให้มีความน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์  สร้างรายได้ให้กับผูท่ี้จะเข้ามาร่วมธุรกิจ  
ประเภทน้ี ตวัผูศึ้กษาและผูท่ี้จะน าเอาขอ้มูลผลการศึกษาไปพฒันาธุรกิจให้ดีข้ึน และน าขอ้มูลไป
ปรับเปล่ียนทั้งในดา้นการวางแผนการผลิต การปรับกลยุทธ์ การตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภค 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภค 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ีท าจาก
กะลามะพร้าวของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กับ
ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้จะเข้ามาเร่ิมด าเนินธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ในการวางแผน       
การผลิต การปรับกลยุทธ์ การตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

  1.4 นิยำมศัพท์  

 ผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกกะลำมะพร้ำว หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตไดผ้ลิตเป็นเคร่ืองตกแต่งบา้น 
และเคร่ืองประดบั โดยใชว้สัดุจากกะลามะพร้าวเป็นส่วนประกอบในการผลิต 

ทัศนคติของผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค  หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการแสดงความรู้สึกภายในท่ี
สะทอ้นวา่ผูบ้ริโภคมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อผลิตภณัฑ ์

 คนในท้องถิ่น  หมายถึง  ผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยู่อาศยัภายในท้องท่ีใดท้องท่ีหน่ึง (ในท่ีน้ีหมายถึง     
จงัหวดัเชียงใหม่) 

 นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางอยู่ภายในประเทศท่ีเป็นถ่ินก าเนิดถาวร        
ของตน เช่น คนไทยท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทย และเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 

 นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ หมายถึง ชาวต่างชาติท่ีไม่ไดมี้ถ่ินพ านกัถาวรในประเทศท่ีตน
เดินทางไปท่องเท่ียว เช่น นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย หรือนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นตน้ 
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บทที ่2 

ทฤษฎ ีแนวคดิ และทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวของ 
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่น้ี ไดศึ้กษารวบรวมทฤษฎี แนวคิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วย งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ (decision theory)  

2.1 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

2.1.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว  
เอกพิงค์ (2546) ได้ท าการศึกษาแนวทางการจดัการอาชีพหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ธีิการสังเกต สัมภาษณ์ และสอบถามจากแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบอาชีพ
หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว เจา้หน้าท่ีหน่วยงานของภาครัฐท่ีให้การสนับสนุน และผูจ้ดัจ  าหน่าย
สินคา้จากกะลามะพร้าว และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว มากท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสาเหตุ
การเลือกซ้ือท่ีส าคัญท่ีสุดจากความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ โดยน าไปเป็นของท่ีระลึกท่ี เป็น    
ประเภทเคร่ืองใช้สอย อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และประเภทวตัถุทางศิลปะ แต่รูปแบบและชนิดของท่ี
ระลึกท่ีมีวางจ าหน่ายมีน้อยมากไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อได้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
ผูผ้ลิตไม่มีความรู้และทักษะในการผลิต ไม่ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
หตัถกรรม      หรือไม่ทราบถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อก็เป็นไปได ้ นอกจากน้ี
จากงานวจิยัภาคเหนือตอนบนคือ โครงการการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหตัถกรรมพื้นบา้นใน
ภาคเหนือตอนบน ของทรงศกัด์ิ และคณะ (2547) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมพื้นบา้น โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหัตถกรรม
พื้นบา้น ประกอบกบัวิธีการสังเกตการณ์ โดยเยี่ยมสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหลายคร้ัง (multiple visits)  
และสอบถามขอ้มูลจากผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์หัตถกรรมพื้นบา้นในภาคเหนือตอนบน โดยใชแ้บบจ าลองมลัติโน
เมียลโลจิท(multinomial logit model) ในการวิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมของผูบ้ริโภคมีหลายประการนอกเหนือไปจากความจ าเป็นใชส้อย 
อนัได้แก่ คุณค่าทางศิลปะ การส่งเสริมงานหัตถกรรม ความมีเอกลักษณ์ไทย และการสะท้อนถึง      
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วถีิชีวติชาวบา้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ สินคา้หตัถกรรมเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษและแตกต่างจากสินคา้
โดยทั่วไป การตัดสินใจซ้ืองานหัตถกรรมข้ึนอยู่กับความตระหนักในคุณค่าทางศิลปะ และ             
การสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์วิถีไทยของตวัสินคา้ ซ่ึงแสดงวา่ผูบ้ริโภคเนน้คุณค่าทางจิตใจมากกวา่คุณค่า
เชิงหน้าท่ี  (function value) นอกจากน้ีผู ้บริโภคยงัให้ความส าคัญต่อ “รูปแบบสวยถูกใจ” และ            
“ราคาไม่แพง” เป็นอยา่งมาก รองลงมา คือ “สีสันสวยงาม” ซ่ึงมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มคือ 
ผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินและผูซ้ื้อต่างถ่ินอยา่งละเท่าๆ กนั ในเร่ืองการออกแบบท่ีแปลกใหม่ คนต่างจงัหวดั   
จะให้ความส าคญัมากกว่าคนในจงัหวดัซ่ึงเน้นถึงการน าไปใช้ร่วมกบัสินค้าอย่างอ่ืนได้ดีมากกว่า           
ความแปลกใหม่ 

2.1.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
วิกานดา (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูป

จากผา้ฝ้ายทอมือของหมู่บา้นอุตสาหกรรมบา้นดอนหลวง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) จ านวน 300 คน โดยแยกกลุ่มผูซ้ื้อเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู ้
ซ้ือท่ีมาจากภาคเหนือ และกลุ่มผู ้ซ้ือท่ีมาจากภาคอ่ืน โดยใช้วิธี สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (quota 
sampling) และไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ และทดสอบแบบ
ไควส์แควร์ (chi-square test) และการจดัล าดบัความส าคญัแบบ likert scale ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือเป็นล าดบัแรกของผูซ้ื้อทั้งสอง
กลุ่มคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพของสินค้าท่ีดี มีรูปแบบท่ีทันสมัยและแปลกใหม่ 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา โดยผู ้ซ้ือเห็นว่าราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และ         
ปัจจยัดา้นการบริการ คือ ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดี และมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ สามารถอธิบายแนะน า
ลูกคา้ได ้ 

ในการศึกษาของ ปฐมพงศ ์(2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือชมพู่พนัธ์ุ
ทบัทิมจนัทร์ท่ีปลูกในจงัหวดัสิงห์บุรี โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีเป็นองคก์ร ใชว้ธีิการเลือก
ตวัอย่างโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ดงัน้ี ผูร้วบรวมทอ้งถ่ิน 2 ราย 
ผูค้ ้าส่ง 1 รายและผู ้ส่งออก 1 ราย และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ริโภคคนสุดท้ายโดยการเลือก          
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างไปยงัตลาดซ่ึงเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าแบบโควตา (quota sampling) และได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา          
ด้วยการประมาณค่ าร้อยละ และค่ าเฉ ล่ีย  และในส่วนของแบบสอบถามท่ี มีลักษณะของ                              
มาตรวดัแบบประมาณค่า จะใช้การอธิบายผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงอนุมาน อนัไดแ้ก่ การทดสอบ
ค่าสถิติไควส์แควร์ (chi-square) 
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือชมพู่พนัธ์ุทับทิมจนัทร์ท่ีปลูกในจงัหวดั
สิ งห์ บุ รี  ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนให ญ่ เป็น เพศหญิ งร้อยละ  80 อายุอยู่ระหว่าง  45-60 ปี                       
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือระดับมธัยมศึกษา        
มีอาชีพเกษตรกรและเป็นเจา้ของกิจการ และรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน  และ
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยตอ้งการซ้ือชมพู่พนัธ์ุทบัทิมจนัทร์ท่ีระดบัราคามากกวา่ 25 บาทต่อกิโลกรัม (เกรด
ใหญ่) ปริมาณซ้ือคร้ังละ 1-2 กิโลกรัม และตอ้งการให้เก็บรักษาไดห้ลงัจากซ้ือ 1-3 วนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือทางดา้นผลิตภณัฑ์จะพิจารณาถึงรสชาติ และความใหม่สดเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
เป็นปัจจยัทางดา้นราคา  ผูบ้ริโภคจะมาเลือกซ้ือจากแหล่งจ าหน่ายดว้ยตนเองและบุคคลท่ีมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจคือ ผูข้าย ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูค้ ้าส่งจะให้ความส าคัญปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์เป็น   
อันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านส่งเสริมการตลาด เช่น การบรรจุฉลากสินค้าปลอดภัย         
ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่าเหตุผลส าคญั ท่ีผูบ้ริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือชมพู่พนัธ์ุทบัทิมจนัทร์เน่ืองจากชมพู่เป็นผลไมส้ดท่ีรับประทาน
ไดง่้าย และไม่ตอ้งปอกเปลือก มีสรรพคุณทางยา อีกทั้งสีสันสดใส เหมาะกบัน าไปประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไควส์แควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ส่วนระดบัราคาต่อขนาดผล และการเก็บรักษาชมพู่พนัธ์ุทบัทิมจนัทร์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการต่อการซ้ือ     
1 คร้ัง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงรสชาติ ความใหม่สด ราคาและสีผล เป็น
ปัจจัยด้านการตลาดท่ี มีผลต่อการเลือกซ้ือในระดับ ท่ี มีผลมาก ส่วนอายุการเก็บรักษาและ                 
การบรรจุผลผลิตนั้ น  ผู ้บ ริโภคคนสุดท้ายไม่ให้ความส าคัญมากนัก เน่ืองจากบริโภคหมด            
ภายในช่วงเวลาอายกุารเก็บรักษา 

ในการศึกษาของ วพิมพิดา (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
น ้ ามนัปาล์มบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้วิธีการประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา และการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าสถิติไควส์แควร์ (chi-square) โดยเลือกท าการศึกษา
ในไฮเปอร์มาร์เก็ต 5 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 6 แห่ง และตลาดสด 7 แห่ง ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 200 ราย ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 64) มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี และมีการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด โดยส่วน
ใหญ่เป็นพนกังานในบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน  

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มบรรจุขวดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
พบว่า วตัถุประสงค์ในการซ้ือน ้ ามันปาล์มบรรจุขวดเพื่อน าไปปรุงอาหารส าหรับทอดและ               
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ผดั มากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ังโดยซ้ือขนาด 1 ลิตรมากท่ีสุด สถานท่ีท่ีสะดวกซ้ือ        
มากท่ีสุด คือซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินคา้ เวลาท่ีสะดวกซ้ือคือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ซ่ึงโดยมาก
ไดรั้บการส่งเสริมการตลาดจากการชมโทรทศัน์มากท่ีสุด และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ 
คู่สมรส เหตุผลท่ีผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่ เลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มบรรจุขวดเน่ืองจากหาซ้ือได้ง่าย               
ราคามีความเหมาะสม และมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยั และผูบ้ริโภคไม่ได้เลือกซ้ือด้วย
ความชอบ ในรสชาติเลย ส่วนในกรณีไม่มีน ้ ามนัปาล์มบรรจุขวด ผูบ้ริโภคจะเลือกใชน้ ้ ามนัถัว่เหลือง
แทนมากท่ีสุดซ่ึงมัน่ใจในคุณภาพความปลอดภยั และราคาท่ีมีความเหมาะสม จากการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไควส์แควร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ท่ี
เลือกซ้ือ จ านวนคร้ังท่ี ซ้ือ ขนาดบรรจุ และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ส่วนอาย ุ                 
มีความส าคญักบัทุกปัจจยั ยกเวน้จ านวนซ้ือต่อคร้ัง สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 
จ  านวนคร้ังท่ีซ้ือ ขนาดบรรจุ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อคร้ัง สถานท่ีสะดวกซ้ือ เวลา และบุคคลผูมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจซ้ือส่วนการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิก มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัของ
พฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัปาลม์บรรจุขวดแตกต่างกนัไป 

ในการศึกษาของ สุวาพิชญ์ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ 
และราคาของส้มโอ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลอง hedonic price รวมถึง     
การใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าสถิติไควส์แควร์ (chi-square) และใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคกลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอเมือง เชียงใหม่ จ  านวน 160 ราย ระหว่างเดือน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือส้มโอเป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นหญิง     
(ร้อยละ60) อายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 41.25) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 58.12) มีอาชีพ
พนักงานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน (ร้อยละ 33.12) รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 38.75) 
การซ้ือส้มโอโดยเฉล่ียมีมากกวา่ปีละ 5 คร้ัง (ร้อยละ 61.83) พนัธ์ุทองดีเป็นพนัธ์ุท่ีมีการเลือกซ้ือมาก
ท่ีสุด(ร้อยละ 31.30) ขนาดของผลท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง (ร้อยละ 67.94) ผูบ้ริโภคเลือก
ซ้ือส้มโอท่ีตลาดสดมากท่ีสุด (ร้อยละ 61.84)โดยราคาท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 26-35 บาท/ผล       
(ร้อยละ 51.15) ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเก่ียวกบัราคาส้มโอในปัจจุบนัอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 43.51) และรสชาติท่ีซ้ือเป็นไปตามท่ีคาดหวงั (ร้อยละ 79.39) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความ
เช่ือมัน่ว่าการใช้สารเคมีจะเกิดความปลอดภยัต่อการบริโภค (ร้อยละ 72.52) และส่วนใหญ่เห็นว่า   
การบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม มีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการขาย (ร้อยละ 70.99) ส่วน    การเคลือบผิว
มนั (แวก็) ไม่มีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการขาย (ร้อยละ 74.05)  

ในส่วนงานวิจัยท่ีใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ได้แก่ Akbar and Bakar (2011) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อก าลังซ้ือของผูบ้ริโภค 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ การประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ โดยท า
การสอบถามตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซียในเมืองปีนัง จ  านวน     
415 คน รูปแบบการวิจยัท่ีใชด้ดัแปลงมาจากรูปแบบของพฤติกรรมผูซ้ื้อ การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็น
ถึ งส าม ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพล ต่อก ารตัด สิ น ใจของผู ้บ ริโภคในการ ซ้ื อรถจักรยานยนต์  คื อ                      
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้
ตัดสินใจซ้ือคือ รถจักรยนต์ท่ีมีราคาถูกท่ีสุด และผู ้บริโภคให้ความสนใจในร้านค้าท่ีจ  าหน่าย
รถจกัรยานยนต ์เพียงอยา่งเดียว และยงัมีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ส่วนตัว ระหว่างเจ้าของกิจการหรือผู ้ให้บ ริการ เป็นปัจจัยหน่ึงในการท่ีตัดสินใจว่าจะซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์

 นอกจากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แล้ว พบว่ายงัมีงานวิจยัในต่างประเทศท่ีใช้เคร่ืองมือใน  
การวิเคราะห์ท่ีต่างจากท่ีไดก้ล่าวมา เช่น Morgan et al. (2004) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการบริโภคข้าวโพดหวานสดในตลาดส าคัญของสหรัฐอเมริกา โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย            
probit model โดยท าการส ารวจผูบ้ริโภค 1,031 คน ในเมืองดลัลสั แอตแลนตา ชิคาโก บอสตนั และ           
ฟิลาเดลเฟีย โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เก่ียวทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการซ้ือ และ           
การบริโภคข้าวโพดหวานสด รวมทั้ งปัจจัย  ท่ี มี อิทธิพลต่อการซ้ือข้าวโพดหวานสด ได้แก่            
ปัจจยัดา้นฤดูกาล ประชากรศาสตร์ และส่ือส่งเสริมการขาย ผลจากการศึกษาพบวา่ ฤดูกาลเป็นปัจจยั
ส าคญัในการตดัสินใจซ้ือขา้วโพดหวานสดไดแ้ก่ ฤดูร้อน ซ่ึงมีแนวโน้มในการซ้ือมากกว่าฤดูกาล
อ่ืนๆ และความถ่ีในการซ้ือจะเพิ่มมากข้ึนในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงมีผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 57 
จะไมบ่ริโภคขา้วโพดหวานสดนอกฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไมผ้ลิ และร้อยละ 70 จะไม่บริโภคใน        
ฤดูใบไมร่้วง เพราะพวกเขาเช่ือวา่ขา้วโพดหวานสดหาไดย้ากในช่วงน้ี ดงันั้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพการขาย
ขา้วโพดหวานสดนอกฤดูกาล การส่งเสริมการขายตอ้งมุ่งเน้นท่ีจะแจง้ผูบ้ริโภคให้ทราบว่าขา้วโพด
หวานสดสามารถหาได้ง่ายนอกฤดูกาล นอกจากน้ีย ังมีงานวิจัยท่ีใช้เค ร่ืองมือการวิเคราะห์            
linear regression ได้แก่ Huynh (2007) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคปลาดุก      
ในสองเมืองใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ การส ารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคปลาดุก ในประเทศเวียดนาม เช่น อายุ ภูมิภาค ความสะดวกใน  
การเตรียมพร้อมในการประกอบอาหาร ความพึงพอใจในรสชาติของปลาดุก  กล่ินและไขมัน           
วิ เค ราะ ห์ โดยใช้ วิ ธี  linear regression ผลก ารศึกษ าพบว่ าความ เช่ื อ ท่ี ว่ าป ลาดุกห าได้ ง่ าย                        
มีความปลอดภยั และราคาไม่แพง มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือปลาดุก ผูบ้ริโภค             
มีทัศนคติ เชิงบวก  และมี  ความพึ งพอใจต่อผลิตภัณฑ์ปลาดุก ท่ี มีรสชาติ ดี  และไม่ มีก ล่ิน                       
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และผูบ้ริโภคมีทัศนคติเชิงลบต่อผลิตภัณฑ์ปลาดุกท่ีมีไขมันสูง ดังนั้ นการปรับปรุงและพฒันา
ผลิตภณัฑป์ลาดุกท่ีมีไขมนันอ้ยหรือไร้ไขมนั จะท าใหค้วามพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงข้ึน 

2.2 แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง (ทฤษฎ/ีเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา) 

2.2.1 แนวคิดรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก ไดแ้ก่ การคน้หา การเลือกซ้ือ 
การเลือกใช้ การประเมินผลในการใช้สอยผลิตภณัฑ์นั้นๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภคได้รับหรือ     
พึงจะได้รับ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวเป็นท่ีคาดว่าจะสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคนั้นๆ ได ้         
(พิมล, 2542: 6 อา้งใน สุวมิล, 2552: 137), (ศิริวรรณ และคณะ, 2541: 124 - 125) 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นทฤษฎีท่ีจะอธิบายว่าผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจอย่างไร        
ท่ีจะเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด ถ้าผูบ้ริโภค       
ตดัสินใจซ้ือ ท าไมจึงซ้ือ ซ้ืออะไร และจ านวนเท่าใด ซ่ึงทฤษฎีน้ีนบัว่าเป็นการศึกษาท่ีอยู่เบ้ืองหลงั   
กฎแห่งอุปสงค ์

 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีวิธีการวิเคราะห์ได ้2 แนวคิดใหญ่ๆ คือ การวิเคราะห์
ด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์ (utility theory) และการวิเคราะห์ทฤษฎีเส้นแห่งความพอใจเท่ากัน 
(indifference curve theory) (จรินทร์, 2550: 79) 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ (decision theory) 

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการประเมินของผูบ้ริโภคคือ (1) ผูบ้ริโภคจะพยายามสนอง   
ความพึงพอใจนั้ น (2) ผูบ้ริโภคจะมองหาผลประโยชน์ส าหรับแก้ไขปัญหา (3) ผูบ้ริโภคจะมอง
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถส่งมอบผลประโยชน์เพื่อสนองความตอ้งการของพวกเขา 

ผู ้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือตามการประเมินทางเลือกท่ีชอบมากท่ีสุด แต่บางคร้ังก็จะมี         
ความเฉ่ือยชาในการตดัสินใจ เน่ืองจากมีความเส่ียงจากการซ้ือ โดยเฉพาะผลิตภณัฑใ์หม่ ผลิตภณัฑ์ท่ี
มีผลต่อภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง 

การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจย่อยลงไปในเร่ืองต่างๆ คือ การตดัสินใจเลือกชนิด
ผลิตภณัฑ์ เลือกตราสินคา้ เลือกผูข้าย เลือกจงัหวะเวลาในการซ้ือ และเลือกปริมาณ หรือจ านวนท่ี    
จะซ้ือ รวมถึงการเลือกวธีิการช าระเงิน (สุวมิล, 2552: 154) 
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2.2.3 แนวคิดทางการตลาดของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) 

 คอตเลอร์ แบ่งระดบัของการตลาดออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย (Kotler, 2003)   
ระดบัแรกคือ การตลาดแบบดั้งเดิม (traditional marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมาย

หลกัคือ การสร้างความตระหนักในตราสินคา้ (brands) แบบท่ีเคยมุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดท่ีอยูใ่น
ระดบัขั้นน้ี จะมุ่งใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาด คือ 4P ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ ์(products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการลูกคา้ 
2. ราคา (pricing) ต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินค้า และสร้างก าไรใน

อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย 

และการตลาดโดยตรง 
ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่ การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตาม

เป้าหมายของกิจการนัน่เอง 
ระดับท่ีสอง คือ การตลาดท่ีมุ่งเน้นทางด้านของการสร้างประสบการณ์ท่ีดี น่าประทับใจ

ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (experiential marketing) ซ่ึงหากสามารถ
สร้างประสบการณ์ในการใช้สินคา้ หรือบริการท่ีดีต่อลูกคา้เป้าหมายแลว้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความ
ผูกพันทางด้านอารมณ์ท่ีแนบแน่น (emotional attachment) ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดย
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือ กิจการจะสามารถมี
ส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึน (share of heart) เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 
 ระดับท่ีสาม คือ การตลาดท่ีสร้างสรรค์สังคม (social marketing) ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีมุ่งหวงัจาก
การตลาดขั้นสุดทา้ยน้ี ก็คือ ส่วนแบ่งดา้นจิตวิญญาณ (share of soul) ซ่ึงหมายถึง การท่ีลูกคา้จะเกิด
ความเล่ือมใสเช่ือถือในแบรนด์ของกิจการ เม่ือใดท่ีได้บริโภคหรืออุปโภคสินค้าจากกิจการแล้ว         
ก็จะเกิดความช่ืนอกช่ืนใจดว้ยวา่ ไดท้  าส่ิงท่ีดี ถูกตอ้ง และตอบสนองต่อสังคมโดยรวมดว้ย เรียกวา่ได้
ทั้ งความพอใจจากการบริโภคสินค้าท่ีต้องการ รวมถึงได้ความอ่ิมเอมใจในการบริโภคนั้นๆ ด้วย 
เสมือนหน่ึงเติมเต็มถึงระดบัจิตวิญญาณ กิจการในปัจจุบนัจึงเน้นการสร้างสรรค์การตลาดเชิงสังคม
มากข้ึน เพื่อท่ีจะสร้างส่วนแบ่งด้านจิตวิญญาณ ดงักล่าวให้กบัลูกคา้ ซ่ึงหากว่าสามารถสร้างความ
เหนียวแน่นถึงระดับน้ีได้ ท าให้เกิดความเป็นไปได้น้อยท่ีลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน 
ตวัอยา่งเช่น เดอะบอด้ีชอฟ (the body shop) 
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คอตเลอร์เสนอวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมกัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั 4 ดา้น (Kotler, 2003) 
1. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (วฒันธรรมยอ่ยและชนชั้นทางสังคม) 
2. ปัจจยัทางสังคม (กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานภาพ) 
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุขั้นตอนในวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ การงาน สถานะทาง

เศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวติ บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง)  
4. ปัจจยัทางจิตวิทยา (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ) ซ่ึงการวิจยัใน

ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีสามารถใหแ้นวทางในการหาวธีิเขา้ถึงและตอบสนองต่อผูบ้ริโภคให้มีประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมากท่ี นักการตลาดตอ้งพยายามท าความเขา้ใจว่า
ผูบ้ริโภคมีการตัดสินใจซ้ือท่ีแท้จริงอย่างไร มีแรงจูงใจอย่างไรจึงตดัสินใจซ้ือ นักการตลาดต้อง
ก าหนดว่าใครเป็นผูริ้เร่ิมและมีขอ้มูลในการตดัสินใจในการซ้ือ ซ่ึงมนุษยค์นหน่ึงสามารถเป็นไดท้ั้ง    
ผูคิ้ดริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ หรือผูใ้ช้ และกิจกรรมทางการตลาดท่ีแตกต่างอาจจะมุ่งเฉพาะ
แต่ลกัษณะของบุคคลนั้นๆ นอกจากน้ีโจทยท่ี์นักการตลาดตอ้งครุ่นคิดพิจารณาอยู่เสมอ คือระดบั
ความสลบัซบัซอ้นของพฤติกรรมการซ้ือ 

 แนวโนม้การใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในปัจจุบนั (Kotler, 2003) 

ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถอยา่งน่าอศัจรรยใ์หท้ั้งธุรกิจ
โดยก่อให้ผลกัดนัให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานให้กบัหลาย
ธุรกิจในเศรษฐกิจดั้งเดิม โดยผ่านทางการแบ่งส่วนตลาดของลูกคา้แทนท่ีจะใช้ตวัผลิตภณัฑ์เพียง   
อย่างเดียวขยายต่อยอดออก เป็นการให้ความส าคญักบัเร่ืองต่างๆ เช่น คุณค่าตลอดชีพของลูกคา้เป็น
ตน้ 

การตลาดยุคใหม่ตอ้งท ามากกว่าการพฒันาสินคา้การก าหนดราคาท่ีจูงใจ และการกระจาย
สินคา้สู่ผูบ้ริโภค บริษทัตอ้งส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งปัจจุบนัและอนาคต และสาธารณชนทัว่ไป 
ส่วนผสมการส่ือสารการตลาดประกอบด้วยวิธีการส่ือสาร 5 รูปแบบ อันได้แก่ การโฆษณา                 
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์และใหข้่าวสาร การใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง 

ประเด็นส าคญัของการตลาดยุคใหม่คือ การวิจยัถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะธรรมชาติ
ของวิถีชีวิตของลูกคา้แต่ละคนแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกนั ฉะนั้นคอตเลอร์เสนอว่า ควรมีการท า
วิจยัอย่างต่อเน่ือง เพราะเน่ืองจากการตลาดจะต้องอาศยัฐานข้อมูลจะจดัวางต าแหน่งของสินค้า
อยา่งไร    จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
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การตลาด ทุกวนัน้ีตกอยู่ในสภาพเลวร้าย แต่ความเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ใช่เร่ืองของทฤษฎี
ทางการตลาด แต่เป็นวธีิปฏิบติัทางการตลาด หากแต่เป็นวิธีปฏิบติัทางการตลาด การตลาดควรเป็นส่ิง
ท่ีช่วยผลกัดนั ใหเ้กิดกลยุทธ์ ในทางธุรกิจ หนา้ท่ีในทางการตลาด ก็คือ ส ารวจ วิจยั เพื่อคน้หาโอกาส
ใหม่ ๆ ส าหรับบริษัท และใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดเป้าหมายการตลาด และ            
การก าหนดต าแหน่งการตลาด (segmentation, targeting and positioning: STP) (Kotler, 2003) 

การส่งเสริมการขาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีให้ส่ิงจูงใจในระยะสั้ น เพื่อกระตุน้ผูบ้ริโภค 
หรือร้านค้าให้ซ้ือสินค้าและบริการมากข้ึน รวดเร็วข้ึน การส่งเสริมการขาย แบ่งเป็นการส่งเสริม     
การขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค เช่น แจกตวัอยา่งคูปอง คืนก าไรเงินสด ลดราคา ของแถม ชิงโชครางวลั ทดลอง
ฟรี รับประกนั ส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง เช่น ลดราคา สนบัสนุน การโฆษณาและตกแต่ง สินคา้
ตวัอย่าง และการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ธุรกิจ พนักงานขาย เช่นการจดังานแสดงสินค้า จดัประชุม 
แข่งขนัการขาย และโฆษณาพิเศษต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย บริษทัตอ้งก าหนดวตัถุประสงค ์เลือก
เคร่ืองมือ พฒันาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมปฏิบติั ควบคุม และประเมินผล 

การประชาสัมพนัธ์ เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบข้ึนเพื่อส่งเสริมและป้องกนัภาพพจน์ของบริษทั
หรือสินคา้ ปัจจุบนัมีบริษทัจ านวนมากนิยมใช้ประชาสัมพนัธ์การตลาดเพื่อสนบัสนุนฝ่ายการตลาด 
ในการสร้างภาพพจน์ของสินคา้ ประชาสัมพนัธ์การตลาดมีบทบาทท าให้สาธารณชนเกิดความรู้จกั
สินคา้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และใชต้น้ทุนต ่ากวา่การโฆษณา เคร่ืองมือส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ คือ
การให้ข่าว เหตุการณ์ สุนทรพจน์ กิจกรรมเพื่อสังคม และส่ือ เพื่อการสร้างเอกลกัษณ์ การพิจารณา    
จะใชก้ารประชาสัมพนัธ์การตลาดเม่ือไร อยา่งไร ฝ่ายบริหารตอ้งพิจารณาวตัถุประสงคท์างการตลาด 
เลือกข่าวสารและส่ือ ปฏิบติัตามแผนอย่างระมดัระวงั และประเมินผลอาทิ "ด่วน สินค้ามีจ  านวน
จ ากดั" "ซ้ือ 2 แถม 1" "ซ้ือภายในวนัท่ีไดรั้บของสมนาคุณฟรี และฟรีค่าขนส่ง" เป็นตน้ 

การรับประกนัความพึงพอใจนั้น มีความหมายโดยนยัวา่ ผูข้ายมีความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้
สูง ลูกค้าจึงมัน่ใจในตวัสินค้ามากด้วยว่า อย่างน้อยหากเกิดความเสียหาย หรือความไม่พึงพอใจ
ประการใด ก็สามารถส่งคืนแก่บริษทัได ้นอกจากน้ีการรับประกนัในลกัษณะน้ี ยงัเป็นไมต้ายท่ีล่อใจ
ใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีก าลงัเร่ิมสนใจในสินคา้ และบริการผนัตวัเขา้เป็นลูกคา้ประจ าได ้

การส่ือสารทางการตลาดหรือการโฆษณา 
นกัการตลาดท่ีดีจะไม่ส่ือสารกบัมวลชนหรือกลุ่มคนกวา้งๆ ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวยั 

แต่จะเลือกส่ือสารแต่เฉพาะกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงเท่านั้น บ่อยคร้ังท่ีฝ่ายการตลาดตอ้งพยายามท า
ให้คนจ านวนมากพึงพอใจ โดยการท าเช่นนั้นท าให้เกิดขอ้คน้พบวา่ ความพยายามเช่นนั้นแทบจะไม่
ไดผ้ลอะไรตอบแทนกลบัมาเลย  เพราะในความเป็นจริงแลว้ยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าให้ทุกคนพอใจ
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สินคา้ช้ินเดียวกนั ดงันั้นจึงควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนเสียก่อนแลว้สร้างสถานการณ์ท่ีช้ีถึง
ประโยชน์ของสินคา้ต่อลูกคา้กลุ่มนั้นๆ 

คอตเลอร์ เช่ือว่า โอกาสทางการตลาดซ่ึงหมายถึง การท่ีผูผ้ลิตสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดนั้น เกิดจากการมองเห็นแนวโนม้ (trend) ทิศทาง หรือความต่อเน่ืองของเหตุการณ์ซ ้ าๆ กนั   
ท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งและมีอยู่นานพอสมควร และแนวโน้มใหญ่ (mega trends) ซ่ึงหมายถึง        
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ซ่ึงแนวโน้มดังกล่าวน้ีมี
อิทธิพลอยู่เป็นเวลานาน ดังนั้ น จึงเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีกลุ่มทุนจะสามารถผลิตสินค้าและ
บริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในสังคมได ้และภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วดว้ย
เทคโนโลยอีนัล ้าสมยัของโลกสมยัใหม่ คอตเลอร์ อธิบายวา่ นกัการตลาดจึงจ าเป็นท่ีตอ้งติดตามปัจจยั
ส าคัญของสภาพแวดล้อม 6 ประการอย่างใกล้ชิด และใช้ความสังเกตอย่างละเอียดอ่อน ได้แก่ 
ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ เทคโนโลย ีการเมือง-กฎหมาย และสังคม-วฒันธรรม 

นอกจากน้ีแลว้ นกัการตลาดตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม ทศันคติของผูค้น
ท่ีมีต่อตวัเขาเอง รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อผูอ่ื้น องค์กร สังคม ธรรมชาติ และต่อจกัรวาล นักการตลาด
จะตอ้งวางตลาดสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัและค่านิยมรองของสังคม รวมทั้งใส่ใจกบัความ
ตอ้งการของวฒันธรรมยอ่ยท่ีแตกต่างกนัภายในสังคมนั้น (Kotler, 2003)        
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวิธีการวิจยั ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย กรอบแนวคิด ในการ
วจิยั ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ในการวิจยัน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคญั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน า
แนวคิดดงักล่าว มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั ประกอบด้วยปัจจยัทางด้านประชากร 
แทนค่าโดยกลุ่ม TO เพื่อทราบถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม AT เพื่อทราบถึงทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ กลุ่ม SAS คือ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่ม PRO คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่ม SEL คือ ปัจจยัดา้นราคา และกลุ่ม 
PLN คือ ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย รวมถึงกลุ่ม OTH คือ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นแนวทางวางแผนกลยทุธ์การตลาดต่อไป ดงัภาพท่ี 3.1 
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3.2 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษา ทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท า
จากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คนไทยใน
ท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีได้เข้ามาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าวและผูท่ี้สนใจท่ีจะซ้ือ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ลือกจาก ประชากรในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมาเท่ียวในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกแหล่งเก็บ

ข้อมูลแบบเจาะจงร้านค้า 4 แหล่งคือ ไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินววัลาย ถนนคนเดินท่าแพ และ          

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
-  ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
-  ปรับการตั้งราคา 
-  ปรับการจดัจ าหน่าย 
-  ปรับปรุงการส่งเสริมการขาย 

การตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจัยด้านทัศนคติ (AT) 
-ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์
- ทศันคติดา้นราคา   
-ทศันคติดา้นช่องทางการ 
  จ  าหน่าย 
- ทศันคติดา้นการส่งเสริม 
   การขาย 

ปัจจัยด้านประชากร (TO) 
- อาย ุ       - การศึกษา 
- เพศ        - รายได ้    
-ภูมิล าเนา -รายไดค้รอบครัว 
- อาชีพ     - เช้ือชาติ 
 

 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ (SAS) 
- เป็นสินคา้พ้ืนเมือง 
- ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบสีสัน
สวยงาม 

- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต 
- ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม
ในการน าไปใช ้

- ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม
กบัสถานท่ีขาย 

- ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 
- ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็น
เอกลกัษณ์ 

- ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลาย
รูปแบบ 

 

ปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่าย (PLN) 

- แห ล่ ง ซ้ื อ ส ะ ด ว ก ใน ก าร
เดินทางไปซ้ือ 

- ก ารจัด วางผ ลิ ตภัณ ฑ์ เป็ น
หมวดหมู่ 

- ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 
- การตกแต่งร้านมีความสวยงาม 
- ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 
- ร้านคา้ท่ีมีความสะอาดบริเวณ
ร้าน 

 

ปัจจัยด้านราคา (SEL) 
- ผลิตภณัฑมี์ให้เลือก
หลาก หลายราคา 

- ผลิตภณัฑมี์ความ
เหมาะสมกบัราคา 
- ผลิตภณัฑส์ามารถ
ต่อรองราคาได ้

ปัจจัยด้านการส่งเสริม        
การขาย (PRO) 
- มีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ ์
- มีการจดัส่งผลิตภณัฑ ์
- มีการแนะน าให้มาซ้ือ 
   สินคา้ 
- การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
   จากผูผ้ลิตอยูส่ม  ่าเสมอ 
 
 
 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ (OTH) 
- การให้ความรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ 
- การผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่  
   เขา้มาในตลาด 
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ถนนคนเดินโลตัสตลาดค าเท่ียง การเลือกตัวอย่างใช้วิธี สุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling)                  

จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าว จากนั้ นเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ผูท่ี้เข้ามาซ้ือสินค้าจากทาง

ร้านค้าจริง ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มผู ้ซ้ือ และการเก็บตัวอย่างกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือ โดยสังเกตจากผูส้นใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าว จากผูท่ี้ไดเ้ขา้มาเลือกสินคา้โดยตรง อาทิเช่นผูบ้ริโภคเขา้มาเลือกดู

ผลิตภัณฑ์ จบัต้องผลิตภัณฑ์ และติดต่อสอบถามผูจ้  าหน่าย จึงถือเป็นกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือ จึงได้ผูซ้ื้อ         

และผูท่ี้ไม่ซ้ือ  

              การก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวนประชากรของจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2554 ท่ีมีจ  านวน 
1,646,144 คน (ส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2554) และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554  ท่ีมีจ  านวน 1,605,639 คน (ศูนยบ์ริการขอ้มูลการคา้การลงทุน จงัหวดั
เชียงใหม่, 2554) รวมเป็น 3,251,783 คน น ามาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ 
Yamane (1973) ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 951 เกิดความคลาดเคล่ือนในการประเมินค่าในระดบัร้อย
ละ 7 จะไดจ้  านวนของตวัอยา่งดงัน้ี (Yamane, 1973) 
                           n   =                             N 

                    1 + Ne2 
เม่ือ  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของประชากร 
  n = ขนาดของตวัอยา่ง 
จะไดว้า่  n  =                             3,251,783 
                           1 + 3,251,783 (0.0049) 

กลุ่มตวัอยา่ง =     204 คน 
   

ดงันั้นจ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 204 ตวัอย่าง จากการแบ่งสัดส่วนออกเป็น    
ผูซ้ื้อและผูท่ี้ไม่ซ้ืออย่างละเท่าๆกนั โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 68 คน 
อยา่งไรก็ตามเม่ือด าเนินการเก็บตวัอยา่งในภาคสนามพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ผูว้ิจยั
จึงไดเ้พิ่มตวัอยา่งชาวต่างชาติเป็น 178 คน เพื่อความแม่นย  าในการอธิบายพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

                                                           
1 ในระดบัความเช่ือมัน่ 90  และ 95 ณ ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 มีขนาดตวัอยา่ง 400 รายและ ณ ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 10 มีขนาด

ตวัอยา่ง 100 ราย ผูวิ้จยัจึงเลือกความคลาดเคล่ือนร้อยละ 7 ซ่ึงไดข้นาดตวัอยา่งท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นงบประมาณ 
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ชาวต่างชาติไดดี้ข้ึน คนในทอ้งถ่ิน 65 คน และนกัท่องเท่ียวชาวไทย 69 คน จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีให้
ความสนใจในตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริงเป็นจ านวนทั้งส้ิน 312 คน 

3.2.2 สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริโภคในแหล่งจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 4 แห่ง ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ตลาดไนท์บาซาร์         
ถนนคนเดินวัวลาย  ถนนคนเดินท่ าแพ  และถนนคนเดินโลตัสตลาดค าเท่ี ยง อ าเภอเมือง              
จงัหวดัเชียงใหม่  

3.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก
กะลามะพร้าวของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)   
จากการตอบแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง 312 คน เก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ตามร้านค้า โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (opened-ended question) และแบบสอบถามปลายปิด 

(closed-ended question) เก็บข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 คือ ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อทราบถึงลักษณะของประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรมของกลุ่มตวัอยา่ง และความชอบในการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2 คือ ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภคในอดีต และปัจจุบัน เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในคร้ังอดีต และปัจจุบนั 
 ส่วนท่ี 3 คือ ข้อมูลทางด้านทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภค เพื่อทราบถึงระดับ
ความชอบและเหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกะลามะพร้าว 
 ส่วนท่ี 4 คือ ขอ้มูลดา้นทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือ เช่น ด้านการผลิต ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นอ่ืนๆ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 โดยวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะท าการศึกษาโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี  (frequency) ค่าร้อยละ  (percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (mean) โดยวดัระดบัการให้ความส าคญัของค าถามแบบ    likert scale เทคนิคการวดัทศันคติ
ของ  likert (1932) โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดับคะแนน   ระดับความพงึพอใจ 
5 หมายถึง   พึงพอใจอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง   พึงพอใจ 
3 หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง   ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง   ไม่พึงพอใจอยา่งยิง่ 

ดังนั้ นเม่ือน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถแปล

ความหมายตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

  ค่าเฉลีย่          ระดับความส าคัญ 
  4.21 - 5.00   มากท่ีสุด 
  3.41 - 4.20   มาก 
  2.61 - 3.40   ปานกลาง 
  1.81 - 2.60   นอ้ย 
  1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสุด 

 2. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 โดยวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากกะลามะพร้าวของผู ้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยท าการวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มผูซ้ื้อ และผูท่ี้ไม่ซ้ือ ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการทดสอบดว้ย
ค่าสถิติไคว์สแควร์ (chi-square test) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (independent 
variables) กับตัวแปรตาม  (dependent variables) ดังน้ี  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
การตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าว  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มผูซ้ื้อและผูท่ี้
ไม่ซ้ือ และปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  
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การทดสอบสถิติไควส์แควร์ (chi-square test) หรือแทนสัญลกัษณ์คือ  กรณีกลุ่มตวัอย่าง
สองกลุ่ม เพื่อต้องการทราบว่าความถ่ีท่ีได้จากการสังเกต (observed frequency) จากกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นไปตามความถ่ีท่ีคาดหวงั (expected frequency)ไวห้รือไม่ตามนัยส าคัญท่ีก าหนดการทดสอบ    
โดยการใชสู้ตรค านวณ  test คือ  

 

   

และ 

df =  (r-1) (C-1) 
 = ค่าสถิติไควส์แควร์ 

Oi = ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต 
ri =  ผลรวมของแถวแนวนอน(ขอบ) 
Cj =  ผลรวมของแถวแนวตั้ง (column) 
n  =  ความถ่ีรวมทั้งหมด 
Ei = ความถ่ีท่ีคาดหวงัซ่ึงมีค่าเท่ากบัจ านวนขอ้มูลคูณดว้ยสัดส่วนท่ีคาดหวงั 
n = จ านวนกลุ่มตวัแปรกรณี df = n-1 
c = จ านวนคอลมัน์ 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าว ไดแ้ก่ 

กลุ่ม TO คือ ปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ย  
T1 คือ เพศ (ชาย = 1, หญิง = 0)  

T2 คือ ระดบัอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง (ปี) 
 โดย 1 = ต ่ากวา่ 20 ปี 
  2 = 20-29 ปี 
  3 = 30-39 ปี 
  4 = 40-49 ปี 
  5 = 50-59 ปี 
  6 = 60 ปีข้ึนไป 
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T3 คือ ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
   1 = ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
  2 = ปริญญาตรี 

3 = ปริญญาโท 
4 = ปริญญาเอก 

T4  คือ เช้ือชาติของกลุ่มตวัอยา่ง  
โดย 1 = ชาวไทย 

  2 = ชาวจีน 
  3 = ชาวญ่ีปุ่น 
  4 = ชาวยโุรป 
  5 = ชาวออสเตรเลีย 
  6 = ชาวนิวซีแลนด์ 
  7 = ชาวอเมริกนั 
  8 = อ่ืนๆ      

T5 คือ ภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 โดย  1 = คนในทอ้งถ่ิน 
  2 = นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

3 = นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

T6 คือ รายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคล (บาท/เดือน) 

 โดย 1 = ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
  2 = 20,000 – 50,000 บาท  

3 = มากกวา่ 50,000 บาท 

T7 คือ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว (บาท/เดือน) 
โดย 1 = 10,000 – 15,000 บาท 

  2 = 15,001 – 20,000 บาท 
3 = 20,001 – 30,000 บาท 
4 = 30,001 – 50,000 บาท 
5 = มากกวา่ 50,000 บาท 
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OC1 คือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน = 1, ไม่ใช่ = 0 
OC2 คือ ขา้ราชการ = 1, ไม่ใช่ = 0 
OC3 คือ ธุรกิจส่วนตวัหรือนกัธุรกิจ = 1, ไม่ใช่ = 0 
OC4 คือ รับจา้งแรงงาน = 1, ไม่ใช่ = 0 

เม่ือ OC1 , OC2 , OC3 แล OC4 = 0 นัน่คือ นกัเรียน, นกัศึกษา / คนวา่งงาน 
ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดปัจจยัทั้ง 4 ดา้นน้ี ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกความพึงพอใจของกลุ่ม

ตวัอย่าง ซ่ึงมีระดับคะแนน 1 - 5 โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไปจนถึงระดับ
คะแนน 5 หมายถึง พอใจอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตาม คือ ส่วนผสมทางการตลาดไดแ้ก่ 
กลุ่ม AT คือ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อผลิตภณัฑ  ์ประกอบดว้ย  
A1 คือ ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์= 1 - 5  
A2 คือ ทศันคติดา้นราคา = 1 - 5 
A3 คือ ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย = 1 - 5  
A4 คือ ทศันคติดา้นส่งเสริมการขาย = 1 - 5 

กลุ่ม SAS คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย 

X1 คือ เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง = 1 - 5 
X2 คือ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ = 1 - 5 
X3 คือ ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม = 1 - 5  
X4 คือ ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา = 1 - 5 
X5 คือ ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต = 1 - 5  
X6 คือ ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ = 1 – 5 
X7 คือ ผลิตภณัฑมี์หลายหลายรูปแบบ = 1 - 5 
X8 คือ ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมในการน าไปใช ้= 1 - 5 
X9 คือ ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย = 1 – 5 

กลุ่ม SEL คือ ปัจจยัดา้นราคา ประกอบดว้ย 
S1 คือ ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคา = 1 - 5 
S2 คือ ผลิตภณัฑมี์ให้เลือกหลายหลายระดบัราคา = 1 - 5 
S3 คือ ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้= 1 – 5 
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กลุ่ม PLN คือ ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย ประกอบดว้ย 
L1 คือ แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ = 1 - 5 
L2 คือ การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม = 1 - 5 
L3 คือ การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ = 1 - 5 
L4  คือ ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว = 1 - 5 
L5  คือ ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย = 1 - 5  
L6 คือ ร้านคา้ท่ีมีความสะอาดบริเวณร้าน = 1 – 5 

กลุ่ม PRO คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย  ประกอบดว้ย 
P1 คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอ = 1 - 5         
P2 คือ มีการบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ ์= 1 - 5  
P3  คือ มีบริการจดัส่งผลิตภณัฑ ์= 1 - 5 
P4  คือ มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือสินคา้ = 1 - 5 

กลุ่ม OTH คือ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
O1 คือ การใหค้วามรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ = 1 – 5 
O2 คือ การผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่เขา้มาในตลาด = 1 – 5 
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บทที ่4 

ทัศนคต ิและปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 การศึกษาในบทน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของตวัอย่าง
ผูต้อบแบบสอบถาม  ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าว ทศันคติ
ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากกะลามะพร้าว และผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว โดยใชส้ถิติอยา่งง่ายไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และไควส์แควร์  

4.1  ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของตัวอย่าง 

 ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งหมดจ านวน           
312 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 ก ลุ่ม  คือ ก ลุ่มคนในท้องถ่ิน ก ลุ่มนักท่องเท่ี ยวชาวไทย และ               
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท าให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอย่าง 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ขอ้มูลทศันคติของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว โดยผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

เพศ 

เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย จากการตอบแบบสอบถามโดยท่ีเพศชายมีจ านวนน้อย
เกือบคร่ึงของเพศหญิง เพศชายมีจ านวนร้อยละ 39.70 และเพศหญิงมีจ านวนร้อยละ 60.30 ส าหรับเพศ
หญิงกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดร้อยละ 64.00 รองลงมาเป็น
กลุ่มคนในทอ้งถ่ินร้อยละ 60.00 และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 50.70 ส่วนเพศชายมีความ
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มไม่มากนักคือนักท่องเท่ียวชาวไทยมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมากลุ่มคนใน
ท้องถ่ิน และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 49.30 ร้อยละ 40.00 และร้อยละ 36.00 
ตามล าดบั  
 อายุ 

 กลุ่มคนในท้องถ่ินส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีอาย ุ30-39 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.00 
และร้อยละ 39.90 จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอายุ 30-39 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด เป็นจ านวนร้อยละ 35.30 ของ
ทั้งหมด ส่วนช่วงอายุท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดคือช่วงอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.80 ส่วนช่วงอายุท่ีน้อย
และนอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไปและช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 3.20 และ 5.40 ตามล าดบั 
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การศึกษา 
 ตวัอย่างมากกกว่าก่ึงหน่ึงจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีร้อยละ 63.30 รองลงมาคือระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 23.10 และท่ีเหลือเป็นระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 
9.60 ลกัษณะของกลุ่มคนในท้องถ่ิน ประมาณคร่ึงหน่ึงระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 55.40 ท่ี
เหลือมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 40.00 กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีร้อยละ 85.50 และต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 10.10 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีสูงสุดร้อยละ 64.60 ท่ีเหลือมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีร้อยละ 
21.90  และสูงกวา่ระดบัปริญญาโทร้อยละ 12.90  

อาชีพ  
 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง มีอาชีพใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/
นกัธุรกิจ และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 33.00 ร้อยละ 30.40 และร้อยละ 25.00 ตามล าดบั อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนส่วนมากนั้นจะเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีจ านวนร้อยละ 43.50 มากท่ีสุด ส่วนกลุ่ม
คนไทยในทอ้งถ่ินมีอาชีพอ่ืนๆ ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 36.90 
ร้อยละ 27.70 และร้อยละ 24.60 ตามล าดบั และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความแตกต่างกบักลุ่ม
คนในทอ้งถ่ินอยูเ่ล็กน้อยคือมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพ
อ่ืนๆ ร้อยละ 32.60 ร้อยละ 32.00 และ27.50 ตามล าดบั ส่วนอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมี
คนประกอบอาชีพน้ีนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 11.50 

 รายได้ส่วนบุคคล 
 รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นผูมี้รายไดป้านกลางและรายไดสู้งร้อยละ 39.40 และร้อย
ละ 34.00 ตามล าดบั แต่ในกลุ่มของคนในทอ้งถ่ินตวัอย่างส่วนใหญ่กลบัเป็นผูท่ี้มีรายได้ต ่าร้อยละ 
63.10 ในขณะท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายได้ปานกลางร้อยละ 69.60 ส่วน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีรายไดสู้งกวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยคือ ประมาณคร่ึงหน่ึงมีรายไดอ้ยูท่ี่ระดบัสูง
กวา่มากกวา่ 50,000 บาทและอีกร้อยละ 33 มีระดบัปานกลาง 

รายได้ของครอบครัว 

รายได้ของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นครอบครัวนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ         
มีรายได้สูงร้อยละ 35.90 รองลงมาคือกลุ่มครอบครัวท่ีมีรายได้ปานกลางร้อยละ 23.10 และ 18.90     
จะอยูใ่นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย มากท่ีสุดร้อยละ 27.50 และร้อยละ 29.00 และกลุ่มครอบครัวคนใน
ท่องถ่ินมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดร้อย 29.20 และร้อยละ 32.30 (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 ลกัษณะของตวัอยา่ง 

 

ลกัษณะ 
กลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน 

กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ  (N =65)  (N =69)  (N=178)  (N=312)  

       ชาย    (คน) 26 40.00 34 49.30 64 36.00 124 39.70 
       หญิง  (คน) 39 60.00 35 50.70 114 64.00 188 60.30 
อาย ุ         

ต ่ากวา่  20 ปี 12 18.50 0 0.00 5 2.80 17 5.40 
20 – 29 ปี 26 40.00 24 34.80 40 22.50 90 28.80 
30 – 39 ปี 10 15.40 29 42.00 71 39.90 110 35.30 
40 – 49 ปี 7 10.80 7 10.10 31 17.40 31 14.40 
50 – 59 ปี 10 15.40 8 11.60 22 12.40 40 12.80 
60 ปีข้ึนไป 0 0.00 1 1.40 9 5.10 10 3.20 

การศึกษา         
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 26 40.00 7 10.10 39 21.90 72 23.10 
ปริญญาตรี 36 55.40 59 85.50 115 64.60 210 63.30 
ปริญญาโท 1 1.50 0 0.00 23 12.90 24 7.70 
ปริญญาเอก 2 3.10 3 4.30 1 0.60 6 1.90 

อาชีพ         
พนกังานบริษทัเอกชน 16 24.60 30 43.50 57 32.00 103 33.00 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

7 10.80 15 21.70 14 7.90 36 11.50 

ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ 18 27.70 19 27.50 58 32.60 95 30.40 
อาชีพอ่ืนๆ 24 36.90 5 7.20 49 27.50 78 25.00 

รายไดส่้วนบุคคล (บาท/เดือน) 
ต ่ากวา่ 20,000 บาท 41 63.10 16 23.20 26 14.60 83 26.60 
20,000-50,000 บาท 16 24.60 48 69.60 59 33.10 123 39.40 
มากกวา่ 50,000 บาท 8 12.30 5 7.20 93 52.20 106 34.00 
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ตารางท่ี 4.1 ลกัษณะของตวัอยา่ง (ต่อ) 

หมายเหตุ  : รายไดข้องครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 (ดูภาคผนวก ก.1) 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

4.2 พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวของผู้บริโภค 
 การศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งประเภทของผูบ้ริโภคเป็น 2 ประเภท คือ ผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์
จากกะลามะพร้าวซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่“ผูซ้ื้อ” และ “ผูท่ี้ไม่ซ้ือ” ซ่ึงมีจ  านวน 156 คน อยา่งละเท่าๆ กนั 
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือไดอ้ย่างชดัเจน และในส่วนน้ีไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคยอ่ย  3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มรู้จกัและเคยเลือกซ้ือ กลุ่มรู้จกัแต่ไม่เคยเลือกซ้ือ และกลุ่มไม่รู้จกั 
เพื่อให้ทราบถึงฐานกลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภคเดิม กลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีท าให้มีโอกาส    
จะเป็นกลุ่มผู ้บ ริโภคต่อไปในอนาคต สามารถแบ่งออกได้เป็น กลุ่มท่ี รู้จักและเคยเลือกซ้ือ          
จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 กลุ่มท่ีรู้จกัแต่ไม่เคยเลือกซ้ือจ านวน 126  คน คิดเป็นร้อยละ 
40.40 และกลุ่มท่ีไม่รู้จกัจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 หากมีการประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียว
มากข้ึน ให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกั จะมีโอกาสท่ีจะเลือกซ้ือในขณะท่ีการท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัไม่
ค่อยมีผลต่อการซ้ือของคนไทย จะเห็นไดจ้ากคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวชาวไทย รู้จกัแต่ไม่เคย
ซ้ือ ร้อยละ 72.30 และร้อยละ 72.50 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.2)  
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะ 
คนในทอ้งถ่ิน  

นักท่องเท่ี ยว
ชาวไทย  

นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N =65) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=69) 

ร้อยละ จ านวน 
(N =178) 

ร้อยละ จ านวน 
(N =312) 

ร้อยละ 

รายไดข้องครอบครัว (บาท/เดือน) 
10,001-15,000 บาท 19 29.20 6 8.70 - - 25 8.00 
15,001-20,000 บาท 24 32.30 13 18.80 10 5.60 44 14.10 
20,001-30,000 บาท 13 20.00 19 27.50 27 15.20 59 18.90 
30,001-50,000 บาท 5 7.70 20 29.00 47 26.40 72 23.10 
มากกวา่ 50,000 บาท 7 10.80 11 15.90 94 52.80 112 35.90 
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ตารางท่ี 4.2 ประเภทของผูบ้ริโภคจ าแนกตามการรู้จกัและประสบการณ์การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
 

ประสบการณ์การมาเทีย่วถนนคนเดินในจังหวดัเชียงใหม่ 
 กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์การมาเท่ียวถนนคนเดินในจงัหวดัเชียงใหม่โดยท่ีจะมาในช่วง

เทศกาลมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาคือมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรกและมาคร้ังท่ี 2 เท่ากนัคือ
ร้อยละ 17.30 และนานๆ มาคร้ังร้อยละ 17.00 ตามล าดับ กลุ่มของผูท่ี้มาเท่ียวส่วนมากจะเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาในช่วงมีเทศกาลส าคญัร้อยละ 52.20 มากท่ีสุด รองลงมาคือคนในทอ้งถ่ิน
ท่ีมาในลกัษณะอ่ืนๆ คืออาจจะไม่แน่นอนในการมาเท่ียวถนนคนเดิน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีมาท่องเท่ียว มาคร้ังแรก มาคร้ังท่ี 2 และมาในช่วงเทศกาลส าคญั ร้อยละ 28.10 ร้อยละ 25.80 และ
ร้อยละ 26.40 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 ประสบการณ์ของการมาเท่ียวถนนคนเดิน 

ประสบการณ์ 
คนในทอ้งถ่ิน  

นักท่องเท่ียว
ชาวไทย  

นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
 (N=65) 

ร้อยละ จ านวน 
  (N=69) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=178) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=312) 

ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการมาเท่ียวถนนคนเดิน1 
มาคร้ังแรก - - 4 5.80 50 28.10 54 17.30 
มาคร้ังท่ี 2 3 4.60 5 7.20 46 25.80 54 17.30 
มาเดือนละคร้ัง 14 21.50 4 5.80 7 3.90 25 8.00 
นานๆ มาคร้ัง 18 27.70 14 20.30 21 11.80 53 17.00 
มาในช่วงมีเทศกาลส าคญั 9 13.80 36 52.20 47 26.40 92 29.50 
อ่ืนๆ 21 32.30 6 8.70 7 3.90 34 10.90 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

                                                           
1ความตอ้งการในการมาเท่ียวถนนคนเดินมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 (ดูภาคผนวก ก.2) 

ประเภทของตวัอยา่ง 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=65) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=69) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=178) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=312) 

ร้อยละ 

รู้จกัและเคยเลือกซ้ือ 9 13.80 7 10.10 94 52.80 110 35.30 
รู้จกัแต่ไม่เคยเลือกซ้ือ 47 72.30 50 72.50 29 16.30 126 40.40 
ไม่รู้จกั 9 13.80 12 17.40 55 30.90 76 24.40 
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4.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และเหตุผลในการเลอืกซ้ือ/ไม่ซ้ือของตัวอย่างผู้บริโภค 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในภาพรวมท่ีเด่นท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวเป็น
ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ (ร้อยละ 28.80) รองลงมาคือ การซ้ือเป็นของฝาก (ร้อยละ 26.90) แต่เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อ จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนในทอ้งถ่ินนิยมซ้ือเพื่อเป็นของฝาก จากเหตุผล
เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือง่ายและผลิตภณัฑ์ดูเป็นธรรมชาติ (ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 26.00  และร้อยละ 
22.00 ตามล าดบั) ส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีให้ความส าคญัด้านความเป็นผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสวยงามและดูเหมาะจะเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 34.40 ร้อยละ 31.30 
และร้อยละ 18.80 ตามล าดบั และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงให้ความเห็น
เหมือนกบักลุ่มคนในทอ้งถ่ินและกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย (ร้อยละ 33.30 ร้อยละ 37.50 และร้อยละ 
36.10 ตามล าดบั) 

ผลิตภัณฑ์ท่ีผูซ้ื้อได้ตดัสินใจเลือกซ้ือนั้ นกลุ่มคนในท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวชาวไทยนอก
ทอ้งถ่ินและกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 
33.30  ร้อยละ 37.50  และร้อยละ 36.10 ตามล าดบั จึงเห็นไดว้า่สัดส่วนการซ้ือโคมไฟโดยเปรียบเทียบ
กบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ของผูซ้ื้อทั้ง 3 กลุ่ม ตวัอยา่งใกลเ้คียงกนัมาก สาเหตุเป็นเพราะผลิตภณัฑ์ประเภท
โคมไฟนั้นเม่ือน ามาตกแต่งแลว้นั้นจะเห็นความสวยงามและท่ีโดดเด่นกวา่ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว แสดงให้เห็นวา่ ทั้ง 3 กลุ่มนั้น
ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกบัการเลือกซ้ือ เหตุผลของการ
เลือกซ้ือประกอบดว้ยการ เป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ดูเหมาะจะเป็นของฝาก และเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีสวยงาม ดงันั้นในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ควรเนน้ไปท่ีผลิตภณัฑ์ประเภทโคม
ไฟเป็นหลกั เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด เคร่ืองประดบั/ตกแต่ง 
และผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า รองลงมาตามล าดบั  

กลุ่มคนในท้องถ่ิน และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย มีความช่ืนชอบในศิลปะการผลิต

ผลิตภัณฑ์1หัตถกรรมพื้นเมืองในระดับปานกลาง ร้อยละ 43.10 และร้อยละ 33.30 ตามล าดับ         
ส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความชอบในระดับมากถึงร้อยละ 42.10 จะเห็นได้ว่า กลุ่ม
ตวัอยา่ง  ทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจในศิลปหตัถกรรมพื้นเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง จนถึงระดบัมาก             
ร้อยละ 32.40 และร้อยละ 35.30 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4)  

                                                           
1หัตถกรรม (Handicraft) คือ งานช่างท่ีท าด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศยัทกัษะและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั โดยทัว่ไปเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมและศาสนา สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หรื อ

ผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร ไม่เรียกวา่หตัถกรรม 
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ตารางท่ี 4.4 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละเหตุผลในการเลือกซ้ือของตวัอยา่งผูซ้ื้อ 

ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=27) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(N=32) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=97) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=156) 

ร้อยละ 

เหตุผลของการเลือกซ้ือ 
เป็นผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น 2 7.40 1 3.10 7 7.20 10 6.40 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะเป็นของฝาก 8 29.60 6 18.80 28 28.90 42 26.90 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัการใชง้าน 2 7.40 2 6.30 9 9.30 13 8.30 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสวยงาม 7 25.90 10 31.30 18 18.60 35 6.40 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 2 7.40 2 6.30 6 6.20 10 6.40 
เป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 6 22.20 11 34.40 28 28.90 45 28.80 
ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ 
เคร่ืองประดบั / ตกแต่ง 6 22.20 8 25.00 25 25.80 39 25.00 
ผลิตภณัฑป์ระเภทตุ๊กตาสตัว ์ 1 3.70 3 9.40 11 11.30 15 9.60 
ผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า 5 18.50 2 6.30 16 16.50 23 14.70 
ผลิตภณัฑป์ระเภทโคมไฟ 9 33.30 12 37.50 35 36.10 56 35.90 
ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ 6 22.20 7 21.90 10 10.30 23 14.70 
ความช่ืนชอบในศิลปะการผลิตผลิตภณัฑห์ตัถกรรมพื้นเมือง  
นอ้ยท่ีสุด 7 10.80 10 14.50 - - 17 5.40 

นอ้ย 12 18.50 16 23.20 12 6.70 40 12.80 

ปานกลาง 28 43.10 23 33.30 50 28.10 101 32.40 

มาก 16 24.60 20 29.00 75 42.10 111 35.60 

มากท่ีสุด 2 3.10 - - 41 23.10 43 13.80 
รวม 65 100.00 69 100.00 175 100.00 312 100.00 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.2.2 พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคและลกัษณะของผลติภัณฑ์ทีซ้ื่อในอดีต 

 ความตอ้งการในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวของกลุ่มคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความตอ้งการซ้ือปีละ 1 คร้ัง ถึงร้อยละ 55.60 ร้อยละ 66.88 
และ ร้อยละ 54.60 ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 57.70 แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ในแต่
ละปีไม่บ่อยคร้ังถดัมาคือ ความตอ้งการซ้ือปีละ 1-2 คร้ัง มีจ  านวนน้อยกว่าการซ้ือเพียงคร้ังเดียวอยู ่         
ร้อยละ 20 อยู่ท่ีร้อยละ 37.20 และความตอ้งการซ้ือปีละ 3-4 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 5.10 ของตวัอย่าง
ทั้งหมด (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี  4.5 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

ความถ่ีในการซ้ือ 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=27) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=32) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=97) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=156) 

ร้อยละ 

ความถ่ีในการซ้ือ 
ปีละ 1 คร้ัง 15 55.60 22 68.88 53 54.60 90 57.70 
1-2 คร้ังต่อปี 10 37.00 9 28.10 39 40.20 58 37.20 
3-4 คร้ังต่อปี 2 7.40 1 3.10 5 5.20 8 5.10 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556)  

 ประเภทการใช้งานและผลติภัณฑ์ทีซ้ื่อในอดีต 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวของกลุ่มตวัอยา่ง จากขอ้มูลในอดีต พบวา่ 
ประเภทท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดจะเป็น เคร่ืองประดบัคิดเป็นร้อยละ 58.20 ต่อมาเป็นของตกแต่งคิดเป็นร้อย
ละ 48.20 และเคร่ืองใช้คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มคนในทอ้งถ่ิน  เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัมากกว่าของ
ตกแต่งและเคร่ืองใช้อยู่ พอสมควร ส่วนนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยม    
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบั มากท่ีสุดและของตกแต่ง รองลงมา ส่วนเคร่ืองใช้มีความตอ้งการเลือกซ้ือ   
นอ้ยท่ีสุด 

 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้ ง 3 กลุ่มคือ เลือกซ้ือของตกแต่งบ้าน    
กรอบรูป และงานแกะสลกัมากท่ีสุด(ร้อยละ 55.50) รองลงมาเป็นผลิตภณัฑ์โคมไฟ (ร้อยละ 42.70)               
และสร้อยข้อมือ สร้อยคอ คิดเป็น  (ร้อยละ 32.70) จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่ม              
คนในท้องถ่ินและก ลุ่มนักท่องเท่ี ยวชาวต่างชาติ  เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ลักษณะคล้ายกัน คือ                 
เลือกของตกแต่งบา้น กรอบรูป และงานแกะสลกัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นผลิตภณัฑ์โคมไฟ ซ่ึงอยูใ่น
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ประเภทของตกแต่ง ส่วนนักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน กรอบรูปและ     
งานแกะสลัก และสร้อยข้อมือ สร้อยคอ อยู่ในประเภทของตกแต่ง เคร่ืองประดับ ส่วนประเภท
เคร่ืองใช้ คนในท้องถ่ินมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีคนในท้องถ่ินเลือกซ้ือ        
มากท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นรูปแบบท่ีเก่าแก่แบบสมยัก่อนมากท่ีสุด (ร้อยละ 
35.50) รองลงมาคือสินค้าท่ีมีรูปแบบดูแปลกใหม่มีลวดลายแบบใหม่ น่าดึงดูด (ร้อยละ 30.90)           
ผลการศึกษา พบวา่รูปแบบท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจน้อยท่ีสุดคือ รูปแบบท่ีมีการน าลวดลายสมยัเก่า
มาท าให้ดูใหม่ (ร้อยละ 6.40) ในกลุ่มคนในทอ้งถ่ินนิยมเลือกซ้ือรูปแบบสวยงามแบบไทยพื้นเมือง
มากท่ีสุด (ร้อยละ 26.10) รองลงมาคือ รูปแบบดูเก่าแต่มีเทคโนโลยีสมยัใหม่ และรูปแบบเก่าแก่แบบ
สมยัก่อน (ร้อยละ 21.70) ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเลือกซ้ือรูปแบบท่ีดูแปลกใหม่มีลวดลายแบบ
ใหม่น่าดึงดูดมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.50) รองลงมาคือรูปแบบเก่าแก่แบบสมยัก่อน (ร้อยละ 30.80) และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมเลือกซ้ือรูปแบบเก่าแก่แบบสมยัก่อนมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.70) รองลงมา
คือรูปแบบดูแปลกใหม่มีลวดลายแบบใหม่น่าดึงดูด (ร้อยละ 34.40) และรูปแบบท่ีไม่ได้รับความ
สนใจเลย คือ รูปแบบดูเก่าแก่แต่มีเทคโนโลยสีมยัใหม่ (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี  4.6 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวในอดีต 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน 

กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือคร้ังสุดทา้ย1 (N =  110) 
เคร่ืองใช ้ 7 30.40 4 15.40 16 26.20 27 24.50 
เคร่ืองประดบั 13 56.50 17 65.40 34 55.70 64 58.20 
ของตกแต่ง 8 34.80 11 42.30 34 55.70 53 48.20 

ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือคร้ังก่อน2(N =  110) 
สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ 6 26.10 11 42.30 19 31.10 36 32.70 
ผลิตภณัฑป์ระเภทตุก๊ตาสัตว ์ 1 4.30 3 11.50 5 8.20 9 8.20 
ผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า 10 43.50 7 26.90 16 26.20 33 30.00 
ผลิตภณัฑป์ระเภทโคมไฟ 11 47.80 8 30.80 28 45.90 47 42.70 
ของตกแต่งบา้น/กรอบรูป/งานแกะสลกั 15 65.20 11 42.30 35 57.40 61 55.50 
ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ 2 8.70 4 15.40 7 11.50 13 11.80 
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ตารางท่ี  4.6 (ต่อ) 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน 

กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือคร้ังก่อน   (N=23) (N=26) ( (N=61) (N=11) 

รูปแบบดูเก่าแต่มีเทคโนโลยี
สมยัใหม ่

5 21.70 1 3.80 - - 6 5.50 

รูปแบบเก่าแก่แบบสมยัก่อน 8 21.70 8 30.80 23 37.70 39 35.50 
รูปแบบดูแปลกใหม่มีลวดลาย
แบบใหม่น่าดึงดูด 

3 13.00 10 38.50 21 34.40 34 30.90 

รูปแบบโดยการน าลวดลายสมยั
เก่ามาท าใหดู้ใหม่ 

1 4.30 1 3.80 5 8.20 7 6.40 

รูปแบบสวยงามแบบไทยพื้นเมือง 6 26.10 6 23.10 12 19.70 24 21.80 
1หมายเหตุ :  สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้ 
2หมายเหตุ :  สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้ 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
 

การเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในอดีต 

ในคร้ังก่อนผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมือง (ร้อยละ 
66.40) รองลงมาซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนัก เพราะผลิตภณัฑ์ดูมีภาพลกัษณ์ท่ีดี (ร้อยละ 59.10) และ
เหตุผลให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือน้อยท่ีสุด คือผลิตภัณฑ์มีความคงทน (ร้อยละ 8.20)          
แบ่งออกเป็น กลุ่มคนในท้องถ่ินให้เหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์เป็นพื้นเมืองมากท่ีสุด   
(ร้อยละ 78.30) ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยให้เหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์ดูมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
(ร้อยละ 61.50) และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมือง
ร้อยละ 67.20 (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี  4.7 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวในอดีต 

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เลือกผลิตภณัฑช้ิ์นนั้นเพราะเหตุใด (N=110) 
เพราะผลิตภณัฑมี์ความแปลก 7 30.40 8 30.80 15 24.60 30 27.30 
เพราะเป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 18 78.30 14 53.80 41 67.20 73 66.40 
เพราะเหมาะกบัการใชง้าน 12 52.20 12 46.20 16 26.20 40 36.40 
เพราะผลิตภณัฑดู์มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 14 60.90 16 61.50 35 57.40 65 59.10 
เพราะผลิตภณัฑมี์ความคงทน 5 21.70 1 3.80 3 4.90 9 8.20 

หมายเหตุ :  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

วตัถุประสงค์การซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในอดีต  

กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือเพื่อได้น าไปใช้เองเป็นหลัก       
ถึงร้อยละ 47.30 แสดงว่าต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ตามวตัถุประสงค์การใช้งานของ                 
ตวัผลิตภณัฑ์ รองลงมาร้อยละ 30.90 จะนิยมเพื่อน าไปใช้เป็นของฝาก และน าไปใช้เองและเป็น      
ของฝากคิดเป็น ร้อยละ 21.80 และวัต ถุประสงค์ในการใช้ค ร้ังก่อน  จะ เป็นการน าไปใช ้                   
ตามวตัถุประสงค์ถึงร้อยละ 66.40 แต่ก็ยงัมีกลุ่มตวัอย่างบางรายน าไปใช้แตกต่างจากวตัถุประสงค์
หลกั และน าไปใชใ้หม่ตามความคิดสร้างสรรคใ์ห้เป็นผลิตภณัฑ์ช้ินใหม่ แต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยจาก
การใชต้ามวตัถุประสงคห์ลกั ร้อยละ 21.80 และ ร้อยละ 11.80 (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 วตัถุประสงคข์องการซ้ือ 

วตัถุประสงคข์องการซ้ือ 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=23) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=26) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=61) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=110) 

ร้อยละ 

การน าไปใชค้ร้ังก่อน  
น าไปใชเ้อง 10 43.50 11 42.30 31 50.80 52 47.30 
น าไปใชเ้ป็นของฝาก 10 43.50 6 23.10 18 29.50 34 30.90 
น าไปใชเ้องและเป็นของฝาก 3 13.00 9 34.60 12 19.70 24 21.80 

วตัถุประสงคก์ารน าไปใชค้ร้ังก่อน  
น าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ 17 73.30 16 61.50 40 65.60 73 66.40 
เป ล่ียนแปลงการใช้งานให้
แตกต่างจากวตัถุประสงค ์

5 21.70 6 23.10 13 21.30 24 21.80 

น าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือมาพฒันาต่อ
ใหเ้ป็นผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ 

1 4.30 4 15.40 8 13.10 13 11.80 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
  

4.2.3 พฤติกรรมการซ้ือและลกัษณะผลติภัณฑ์ทีซ้ื่อในปัจจุบัน 

 ความตอ้งการในการซ้ือของตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่มได้เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบทนัสมยั
มากท่ีสุด คือ  ร้อยละ 52.60 และลกัษณะอ่ืนๆ คือรูปแบบคลา้ยของเก่า และรูปแบบสมยัใหม่ มีความ
ตอ้งการใกลเ้คียงกนัร้อยละ 22.40 และร้อยละ 25.00 ตามล าดบั จากตารางท่ี 4.6 ซ่ึงหากเปรียบเทียบ
กบัรูปแบบการเลือกซ้ือคร้ังก่อน ท่ีเลือกรูปแบบมีลกัษณะเก่าแก่แบบสมยัก่อนหรือรูปแบบคล้าย    
ของเก่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัรูปแบบทนัสมยัมากกว่า ซ่ึงแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของการ
เลือกซ้ือท่ีเปล่ียนไป 

การเลือกซ้ือในปัจจุบนั ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวจะเลือกซ้ือประเภทเคร่ืองตกแต่ง
มากกวา่ประเภทเคร่ืองใชร้้อยละ 69.90 และร้อยละ 30.10 ตามล าดบั   

โดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟมากท่ีสุด ร้อยละ 66 รองลงมาเป็นของตกแต่งบ้าน 
กรอบรูป งานแกะสลักร้อยละ 53.20 กลุ่มคนในท้องถ่ินเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ              
ของตกแต่งบา้นกรอบรูป  งานแกะสลกั และผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋าร้อยละ 70.40 ร้อยละ 66.70 
และร้อยละ 33.30 ตามล าดับ ส่วนนักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์แบบเดียวกนัคือ ผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟ ของตกแต่งบา้น กรอบรูป งานแกะสลกั และ
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สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ร้อยละ 62.50  ร้อยละ 46.90 และร้อยละ 37.50 กบัร้อยละ 66.00 ร้อยละ61.50 
และร้อยละ 32.00 ตามล าดบั จากตารางท่ี 4.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัการเลือกซ้ือคร้ังก่อน จะเห็นไดว้่า
ผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟ ผลิตภณัฑ์ประเภทตุ๊กตาสัตว ์มีการเลือกซ้ือเพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 20 
ส่วนของแตกแต่งบา้น กรอบรูป งานแกะสลกัมีการซ้ือลดลงเพียงเล็กนอ้ย (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวในปัจจุบนั 

พฤติกรรมการซ้ือในปัจจุบนั 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=27) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=32) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=97) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=156) 

ร้อยละ 

รูปแบบความตอ้งการผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั   
รูปแบบคลา้ยของเก่า 6 22.20 7 21.90 22 22.70 35 22.40 
รูปแบบทนัสมยั 16 59.30 17 53.10 49 50.50 82 52.60 
รูปแบบสมยัใหม่ 5 18.50 8 25.00 26 26.80 39 25.00 

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ         
เคร่ืองใช ้ 10 37.00 8 25.00 29 29.90 47 30.10 
เคร่ืองตกแต่ง 17 63.00 24 75.00 68 70.10 47 69.90 

ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือในปัจจุบนั1(N = 156) 
สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ 6 22.20 12 37.50 31 32.00 49 31.40 
ผลิตภณัฑป์ระเภทตุก๊ตาสัตว ์ 3 11.10 11 34.40 26 26.80 40 25.60 
ผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า 9 33.30 9 28.10 25 25.80 43 27.60 
ผลิตภณัฑป์ระเภทโคมไฟ 19 70.40 20 62.50 64 66.00 103 66.00 
ของตกแต่งบา้น กรอบรูป แกะสลกั 18 66.70 15 46.90 50 61.50 83 53.20 
ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ 4 14.80 3 9.40 9 9.30 16 10.30 

1หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

แหล่งจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทีนั่กท่องเทีย่วนิยม 

 แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีนกัท่องเท่ียวทั้ง 3 ประเภทนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือร้านแผงลอย
วางขายตามถนนคนเดิน โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 66.00 แสดงวา่ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในถนน
คนเดิน ซ่ึงมีความสะดวกและง่ายต่อการเลือกซ้ือมากกวา่ในร้านคา้ท่ีมีขนาดปานกลาง ซ่ึงมีท าเล ท่ีตั้ง
อาจจะอยู่ไม่ติดถนนหลกั จึงอาจจะไม่สะดวกซ้ือเฉล่ียร้อยละ 21.80 และส่วนของร้านคา้ขนาดใหญ่   
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ถึงจะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะแต่ไม่สะดวกซ้ือเพราะอยู่ไกลจึงไม่เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว         
(ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี  4.10 แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์นกัท่องเท่ียวนิยม 

แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

คนใน
ทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=27) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=32) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=97) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=156) 

ร้อยละ 

ร้านแผงลอยวางขายตามถนนคนเดิน 18 66.70 21 65.60 64 66.00 103 66.00 
ร้านขนาดกลางมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกปานกลาง 8 23.50 6 18.80 20 20.60 34 21.80 
ร้านท่ีมีขนาดใหญ่มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกครบ 1 3.70 5 15.60 13 13.40 19 12.20 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

ช่องทางการจ าหน่ายผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวทางอนิเตอร์เน็ต 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจในการน าเสนอช่องทางการซ้ือขายในอินเตอร์เน็ต
เฉล่ียร้อยละ 78.20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสนใจเฉล่ียร้อยละ 21.80 เม่ือดูจากแต่ละกลุ่มแลว้นั้น      
กลุ่มคนในทอ้งถ่ินมีคนสนใจน้อยมาก (ร้อยละ 7.40) เหตุผลเพราะสะดวกในการเลือกซ้ือจากแหล่ง
ร้านคา้โดยตรง  ส่วนนักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความสนใจในช่องทาง
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 31.31 และร้อยละ 22.70 ตามล าดับ แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวไทย และ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความสนใจพอสมควรในระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถ้าหากมีการท าการตลาด
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากกะลา ทางอินเตอร์เน็ต อาจจะช่วยให้นักท่องเท่ียวชาวไทย และ
ชาวต่างชาติรู้จกัผลิตภณัฑจ์ากกะลามากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีปัจจุบนันกัท่องเท่ียวชาวไทยรู้จกั
แต่ไม่ เคยซ้ือกว่าร้อยละ 72.50 และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่ รู้จักมากถึงร้อยละ 30.90                
(ดงัตารางท่ี4.2) (ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.11 ความสนใจในช่องทางอินเตอร์เน็ตดา้นการซ้ือขายผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

ความสนใจในช่องทางอินเตอร์เน็ต 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

จ านวน 
(N=27) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=32) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=97) 

ร้อยละ จ านวน 
(N=156) 

ร้อยละ 

สนใจ 2 7.40 10 31.30 22 22.70 34 21.80 
ไม่สนใจ 25 92.60 22 68.80 75 77.30 122 78.20 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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ผลติภัณฑ์ทีส่ามารถทดแทนผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

 ผลส ารวจพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไม้แทนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 73.70 
แสดงถึงวา่นอกจากกะลามะพร้าวแลว้ ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไมย้งัสามารถแทนความรู้สึกของผลิตภณัฑ์
จากกะลามะพร้าวไดเ้ช่นกนั รองลงมา คือ ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเคร่ืองป้ันดินเผาและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ 
ร้อยละ 51.90 และ ร้อยละ 44.40 ตามล าดบั ท่ีสามารถเป็นทางเลือกหน่ึงของลูกคา้ได ้จากการวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์ทดแทนต่างๆ ลูกคา้มองเห็นผลิตภณัฑ์จากไม ้ซ่ึงใกลเ้คียงกบักะลามะพร้าว ท่ีสามารถน ามา
แทนกนัไดส่้งผลให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถมาเป็นคู่แข่งทางการตลาดได ้และกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าจาก
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสามารถแยง่ลูกคา้กบัผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากผา้ 
ท่ีสามารถท าให้การขายผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวอาจลดลง จากการผลิต ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีความ
แตกต่างกนัทั้ง รูปแบบ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัอาจ ส่งผลถึงยอดขาย
ของผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว จึงควรศึกษาธุรกิจจากผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนควบคู่กับการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวให้มีความโดดเด่นทั้งตวัรูปลกัษณ์และราคาให้เหมาะสม รวมไปถึงการ
ผสมผสานความเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทน เช่น การน าผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวมาผสมผสานวตัถุดิบ
อ่ืนเช่น ไม ้เหล็ก และอ่ืนๆ เพื่อสร้างเป็นผลงานช้ินใหม่เป็นตน้(ตารางท่ี  4.12) 

ตารางท่ี 4.12 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนทดแทนผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

การเลือกผลิตภณัฑอ่ื์นทดแทน 
คนในทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

รวม 

ค าตอบ ร้อยละ ค าตอบ ร้อยละ ค าตอบ ร้อยละ ค าตอบ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุอ่ืน (N=312) 
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไม ้ 23 85.20 24 75.00 68 70.10 115 73.70 
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเคร่ืองป้ันดินเผา 14 51.90 11 34.40 47 48.50 72 46.20 
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะ 3 11.10 3 9.40 12 12.40 18 11.50 
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ 12 44.40 16 50.00 39 40.20 67 42.90 
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติก 4 14.80 5 15.60 10 10.30 19 12.20 
อ่ืนๆ  - - - - 4 4.10 4 2.60 

หมายเหตุ :  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.3 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์ทีท่ าจากกะลามะพร้าวของกลุ่มผู้ซ้ือและผู้ไม่ซ้ือ 

1) ทศันคติต่อผลติภัณฑ์ทีท่ ามาจากกะลามะพร้าว 
 ผลการส ารวจทศันคติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าว พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ซ้ือมีความชอบผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 39.70 และมี
ความชอบปานกลาง ร้อยละ 32.10 และชอบมากท่ีสุด ร้อยละ 9.60 ส าหรับคนท่ีไม่ซ้ือ มีทศันคติ
ความชอบผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวระดบัปานกลาง ร้อยละ 54.50 และชอบในระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อย
ละ 19.20 (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี  4.13 ความชอบผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากกะลามะพร้าว 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ความชอบต่อผลิตภณัฑ ์

มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
(ร้อยละ) 

นอ้ยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ไม่ชอบ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ผูท่ี้ซ้ือ 
15 

(9.60) 
62 

(39.70) 
50 

(32.10) 
15 

(9.60) 
10 

(6.40) 
4 

(2.60) 
156 

(100.00) 

ผูท่ี้ไม่ซ้ือ - 12 
(7.70) 

85 
(54.50) 

22 
(14.10) 

30 
(19.20) 

7 
(4.50) 

156 
(100.00) 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

2) ทศันคติต่อร้านค้าทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
ผูท่ี้ซ้ือส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อร้านคา้ มีการให้ความส าคญัในระดบัมาก (ร้อยละ 49.40) 

รองลงมาอยู่ในระดบัมากท่ีสุดถึง ร้อยละ 37.00 ส าหรับคนท่ีไม่ซ้ือเห็นวา่ร้านคา้มีความส าคญัระดบั
มากเช่นเดียวกนักบัคนท่ีซ้ือ ร้อยละ 50.00 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 40.40 จะเห็นไดว้า่ร้านคา้ มีผล
ต่อทศันคติมากในการจูงใจใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือผลิตภณัฑ ์(ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี  4.14 ทศันคติต่อร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ความส าคญัของร้านคา้ 

มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
(ร้อยละ) 

นอ้ยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ไม่ชอบ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ผูท่ี้ซ้ือ 
37 

(23.70) 
77 

(49.40) 
34 

(21.80) 
5 

(3.20) 
- 

3 
(1.90) 

156 
(100.00) 

ผูท่ี้ไม่ซ้ือ - 
78 

(50.00) 
63 

(40.40 
9 

(5.80) 
3 

(1.90) 
3 

(1.90) 
156 

(100.00) 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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3) ทัศนคติของผู้ทีไ่ด้รับของฝากเป็นผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

ผลการส ารวจพบว่ามีผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นของฝากจ านวน 36 คน        
จากกลุ่มตวัอยา่ง 312 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61โดยกลุ่มคนท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวและ
เคยไดรั้บผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นของฝาก ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงใน
กลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวแลว้เคยไดรั้บผลิตภณัฑ์เป็นของฝาก พบวา่มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั มาก ปานกลาง และนอ้ย (ตารางท่ี4.15) 
 
ตารางท่ี 4.15 ความประทบัใจท่ีเคยไดรั้บของฝากเป็นผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ไดรั้บของฝาก ระดบัความประทบัใจของผูท่ี้เคยไดรั้บของฝาก 
เคยไดรั้บ 
(ร้อยละ) 

ไม่เคยไดรั้บ 
(ร้อยละ) 

มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

คนท่ีซ้ือ 
30 

(19.20) 
126 

(80.80) 
8 

(26.70) 
17 

(56.70) 
5 

(16.60) 
- 

30 
(100.00) 

คนท่ีไม่ซ้ือ 
6 

(3.80) 
150 

(96.20) 
- 

3 
(50.00) 

1 
(16.70) 

2 
(33.30) 

6 
(100.00) 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

 
4) ทศันคติทีม่ีผลต่อการเลอืกผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

ผูท่ี้ซ้ือส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากกะลามะพร้าวคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
รูปแบบแปลกตา คิดเป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 65.40 
และผลิตภณัฑ์ท่ีมีความประณีต คิดเป็นร้อยละ 46.20 ตามล าดบั ส าหรับผูท่ี้ไม่ซ้ือส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากกะลามะพร้าวคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบแปลกตา คิดเป็นร้อยละ 
84.60  รองลงมาคือ ผลิตภณัฑท่ี์มีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 67.90  และผลิตภณัฑ์ท่ีมีความทนัสมยั 
คิดเป็นร้อยละ 54.50 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกะลามะพร้าว 
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามา
จากกะลามะพร้าว 

ผูท่ี้ซ้ือ(N=156) ผูท่ี้ไม่ซ้ือ(N=156) 
จ านวนค าตอบ ร้อยละ จ านวนค าตอบ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑท่ี์มีความสวยงาม 102 65.40 106 67.90 
ผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบแปลกตา 126 80.80 132 84.60 
ผลิตภณัฑท่ี์มีความประณีต 72 46.20 74 47.40 
ผลิตภณัฑท่ี์มีความทนัสมยั 69 44.20 85 54.50 
ผลิตภณัฑท่ี์มีสีสันสวยงาม 69 44.20 70 44.90 
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถประยกุตใ์ชห้ลายแบบ 43 27.60 28 17.90 
เจา้ของร้าน/คนขายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 59 37.80 39 25.00 
ร้านคา้ท่ีมีบริการจดัส่งผลิตภณัฑ ์ 48 30.80 21 13.50 
ร้านท่ีมีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 30 19.20 12 7.70 
ร้านท่ีมีการลดราคาผลิตภณัฑ์ 53 34.00 46 29.50 
ร้านท่ีมีการแจกของแถม 33 21.20 33 21.20 
ร้านท่ีมีการจดัตกแต่งร้านสวยงาม 59 37.80 29 18.60 
ร้านท่ีมีความสะอาดบริเวณร้าน 27 17.30 13 8.30 
ร้านท่ีมีความสะดวกในการซ้ือ 27 17.30 15 9.60 

หมายเหตุ :  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.4 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 

 ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวดา้นกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยแบ่งออกเป็นทศันคติ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ทศันคติดา้นราคา ทศันคติ
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และทศันคติดา้นการส่งเสริมการขาย ซ่ึงในแต่ละดา้นมีทศันคติย่อยท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวมากนอ้ยเพียงใด   

4.4.1 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวด้านผลติภัณฑ์ 
การพิจารณาทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ของผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูท่ี้ซ้ือไดเ้ลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวเพราะเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมือง เป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 (มาก)              
เหตุผลรองลงมาคือ เลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์โดดค่าเฉล่ียร้อยละ 4.10 (มาก) จะเห็นไดว้า่ 
มีค่าเฉล่ียค่อนข้างสูง เน่ืองจากผูซ้ื้อเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเฉพาะท้องถ่ินทางภาคเหนือ และ            
มี เอกลักษณ์โดดเด่น แต่เม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ท่ีไม่ ซ้ือผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่า ผู ้ท่ีไม่ ซ้ือได้ให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์โดดเด่นค่อนขา้งมากค่าเฉล่ีย 3.73 (มาก) จะเห็นวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือเห็น
ว่าผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีเอกลกัษณ์มาก เช่นเอกลกัษณ์ทางดา้นรูปแบบ เอกลกัษณ์ทางด้านการตกแต่ง    
จึงจะตดัสินใจซ้ือ และรองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบประณีตค่าเฉล่ีย 3.53 (มาก) ผูท่ี้ไม่ซ้ือเห็นว่า 
ความประณีตของผลิตภณัฑ์เป็นเหตุผลในการท่ีจะตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว  หาก
ผลิตภัณฑ์นั้ น  ไม่ มีความละเอียด งานหยาบ  จะมีผลอย่างมากต่อกับการตัดสินใจท่ีจะซ้ือ 
ผูป้ระกอบการควรพิจารณาตรงจุดน้ีดว้ยเช่นกนั ส าหรับค่าเฉล่ียโดยรวมของผูท่ี้ซ้ือคือ ค่าเฉล่ีย 3.63 
(มาก) และไม่ซ้ือค่าเฉล่ีย 3.20 (ปานกลาง) เม่ือดูจากคะแนนของผูท่ี้ไม่ซ้ือแลว้มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าของ     
ผูซ้ื้อ เห็นไดช้ดัวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 ประเภทน้ี มีความเห็นท่ีแตกต่างกนั จากผลการวิเคราะห์เรียง 3 
ล าดบัแรกของผูท่ี้ซ้ือ คือ จะตอ้งเป็นเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมือง ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ และ
ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ และ 3 อนัดับแรกของผูท่ี้ไม่ซ้ือ คือ จะต้องเป็นเป็นผลิตภณัฑ์มีลักษณะเป็น
เอกลกัษณ์  ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต และเป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง แสดงวา่ทั้ง 2 กลุ่มใหค้วามส าคญั
มากในด้านเอกลกัษณ์ และความเป็นพื้นเมืองของผลิตภณัฑ์ หากมีการน าไปพฒันาการผลิต หรือ 
พฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ควรเนน้ในดา้นน้ีเป็นส าคญั  (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวดา้นผลิตภณัฑ์ 

ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ 
ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

ค่าเฉล่ีย การแปลผล ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง  4.17 มาก 3.19 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 3.94 มาก 3.11 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม 3.42 มาก 3.06 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์มีรูปแบบแปลกตา  3.62 มาก 2.99 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต 3.56 มาก 3.53 มาก 

ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์  4.10 มาก 3.73 มาก 
ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 3.70 มาก 3.09 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมในการน าไปใช ้ 3.08 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย  3.06 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.63 มาก 3.20 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
 

4.4.2 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ด้านราคา 

 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑด์า้นราคาพบวา่ ผูท่ี้ซ้ือใหค้วามส าคญัในเร่ืองความเหมาะสมกบัราคา
เป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 3.99 (มาก) อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในราคาเปรียบเทียบ  (relative 
price) จึงเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเช่น หากผลิตภณัฑ์มีขนาดเล็กแต่ราคาค่อนขา้งสูง 
อาจจะเพราะลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีความแตกต่าง หรือมีจุดเด่นจนสามารถเรียกราคาไดสู้ง แต่การ
ตดัสินใจซ้ือจะยากหากมองจากขนาดเป็นหลัก รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์สามารถต่อรองราคาได ้       
เม่ือสามารถต่อรองไดท้  าให้การตดัสินใจซ้ือสูงข้ึนตามไปดว้ย ค่าเฉล่ีย 3.49 (มาก) และอนัดบัสุดทา้ย 
คือ ผลิตภณัฑ์มีหลากหลายระดบัราคา ค่าเฉล่ีย 3.46 (มาก) หากมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาท่ีแตกต่างกัน         
ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ตามความสามารถในการซ้ือ
ได ้เม่ือเปรียบเทียบกบั ผูท่ี้ไม่ซ้ือแลว้นั้น ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการต่อรองราคาของผลิตภณัฑ ์
เป็นอนัดบัแรก เม่ือสามารถต่อรองราคาได้ ก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสูง ค่าเฉล่ีย 4.10 (มาก) และ
รองลงมาได้ให้ความส าคญักบั ราคามีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 2.96 (ปานกลาง) และ
อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูซ้ื้อให้ความส าคญัคือ ผลิตภณัฑ์มีหลากหลายระดบัราคา ค่าเฉล่ีย 2.95 (ปานกลาง) 
จากผลการส ารวจท่ีพบนั้นจะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่ง 2 ประเภทไดใ้ห้ความสนใจท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้ซ้ือ
เลือกซ้ือจะค านึงถึงความเหมาะสมของราคาเป็นส าคญั  ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือเห็นว่าการต่อรองราคามี
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ความส าคญัมาก หากต่อรองราคาไม่ได้ผล  ท าให้การตดัสินใจซ้ือลดลงตามไปด้วย ส าหรับค่าเฉล่ีย
โดยรวมของผูท่ี้ซ้ือคือ เฉล่ีย 3.65 (มาก) ผูท่ี้ไม่ซ้ือค่าเฉล่ีย 3.34 (ปานกลาง) เม่ือดูจากคะแนนของผูท่ี้ไม่
ซ้ือแลว้มีคะแนนต ่ากวา่ของผูซ้ื้อ หากผูป้ระกอบการเล็งเห็นความส าคญัของผลิตภณัฑ์ในด้านราคา 
ควรค านึงถึง ปัจจยัด้านความเหมาะสมของการตั้งราคา การต่อรองราคา และความหลากหลายของ
ระดบัราคา ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.18) 

ตารางท่ี 4.18 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวดา้นราคา 

ทศันคติดา้นราคา 
ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

ค่าเฉล่ีย การแปลผล ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคา 3.99 มาก 2.96 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์หลากหลายระดบัราคา 3.46 มาก 2.95 ปานกลาง 

ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองราคาได ้ 3.49 มาก 4.10 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.65 มาก 3.34 ปานกลาง 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

4.4.3 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

 การพิจารณาทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ พบวา่    ผูท่ี้
ซ้ือไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวเพราะร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวเป็นอนัดบัแรก โดยมี   
ค่าเฉล่ีย 4.11 (มาก) จะเห็นไดว้า่ มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูซ้ื้อเห็นว่าถา้ตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความเป็นหตัถกรรมทางภาคเหนือ จะหาไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียว (ถนนคนเดิน) ส าหรับเหตุผลท่ีเลือก
อนัดบัสองนั้น ได้เลือกเพราะ การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.01 (มาก) ร้านค้ามีการ
ตกแต่งท่ีสวยงามน่าดึงดูดใจ มีการประดบัตกแต่งดว้ยผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว อาทิเช่น โคมไฟ
จากกะลามะพร้าว หรือท่ีวางเทียน ท าใหน้กัท่องเท่ียวสะดุดตาเม่ือไดพ้บเห็นในยามเยน็หรือยามค ่าคืน 
โดยส่วนมากแลว้ถนนคนเดินจะมีในช่วงเยน็จนถึงดึก แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์แลว้
นั้นจะเห็นไดว้า่ ผูท่ี้ไม่ซ้ือไดใ้ห้ความส าคญักบัการตกแต่งร้านคา้ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
3.40 (ปานกลาง) ส่วนรองลงมา แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือค่าเฉล่ีย 3.36 (ปานกลาง ) และ 
ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขายค่าเฉล่ีย 3.35 (ปานกลาง) ผูท่ี้ไม่ซ้ือเห็นวา่ร้านคา้ท่ีมีการตกแต่งสวยงาม
จะเป็นจุดขายของผลิตภณัฑ์ได้ดี ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ ส่วนแหล่งซ้ือ
สะดวกในการเดินทางไปซ้ือ เป็นปัจจยัรองลงมา หากแหล่งซ้ือนั้นเขา้ถึงไดย้าก และส่วนสุดทา้ยท่ีผู ้
ไม่ซ้ือเห็นความส าคญันั่นคือ ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย ทั้งผูป้ระกอบการควรมีการบริการท่ีดี 
หรือแม้กระทัง่อาจมีกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาซ้ือท าให้เกิดการเขา้ใจผิดทางภาษา หรือ



 

45 
 

ส่ือสารยากล าบาก ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรมีความรู้ด้านภาษาด้วย  จึงท าให้เห็นได้ชัดว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง  2 ประเภทน้ีมีความเห็นท่ีใกลเ้คียงกนั แสดงวา่ทั้ง 2 กลุ่มให้ความส าคญัมากในดา้นแหล่ง
ซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม ร้านคา้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว และ
ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย (ตารางท่ี 4.19) 

ตารางท่ี 4.19 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

ทศันคติดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

ค่าเฉล่ีย การแปลผล ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 3.87 มาก 3.36 ปานกลาง 
การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม 4.01 มาก 3.40 ปานกลาง 

การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ 3.63 มาก 3.17 ปานกลาง 
ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 4.11 มาก 3.26 ปานกลาง 
ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 3.30 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 

ร้านคา้ท่ีมีความสะอาดบริเวณร้าน 3.62 มาก 3.13 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.76 มาก 3.28 ปานกลาง 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
 

4.4.4 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ด้านการส่งเสริมการขาย 

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูท่ี้ซ้ือให้ความส าคญัในเร่ืองมีผู ้
แนะน าให้มาซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 3.81 (มาก) เม่ือมีผูแ้นะน า การตดัสินใจซ้ือก็จะมี
มากยิ่งข้ึน รองลงมาไดใ้ห้ความส าคญักบัประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอ ค่าเฉล่ีย 3.54 (มาก)          
การประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นการฟ้ืนความสนใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่าลง หรือเพื่อดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ียว โดยผูป้ระกอบการ หรือภาครัฐ หรือองค์กรอิสระท่ีสนใจในเร่ืองผลิตภณัฑ์
จากกะลามะพร้าวตอ้งให้ความส าคญัด้วย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ซ้ือแล้วนั้น กลุ่มน้ีไดใ้ห้
ความส าคญัแค่ระดบัปานกลางเท่านั้น ในเร่ือง การประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอย่างสม ่าเสมอค่าเฉล่ีย 
3.38 (ปานกลาง) เป็นอนัดบัแรก ส่วนต่อมาให้ความส าคญัเร่ืองมีผูแ้นะน าให้มาซ้ือผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 
3.26 (ปานกลาง) เม่ือดูจากผลค่าเฉล่ียแล้ว ผูท่ี้ซ้ือให้ความส าคญัในด้านการส่งเสริมการขายมาก                 
มีค่าเฉล่ียโดยรวม ค่าเฉล่ีย 3.51 และผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้นให้ความส าคญัในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ท่ี 3.09 (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวดา้นการส่งเสริมการขาย 

ทศันคติดา้นการส่งเสริมการขาย 
ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

ค่าเฉล่ีย การแปลผล ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
ประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอ 3.54 มาก 3.38 ปานกลาง 
มีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 3.22 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 

มีการจดัส่งผลิตภณัฑ ์ 3.46 มาก 2.90 ปานกลาง 
มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือผลิตภณัฑ ์ 3.81 มาก 3.26 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.51 มาก 3.09 ปานกลาง 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

 
4.4.5 ทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวด้านอืน่ๆ 

ผลของการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวดา้นอ่ืนๆ ของผูท่ี้ซ้ือและผูท่ี้ไม่
ซ้ือพบวา่ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัดงัน้ี นกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่มไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง การ
ผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่เขา้มาในตลาด เป็นอนัดบัแรก จากค่าเฉล่ีย 4.11 (มาก) และเฉล่ีย 3.42 (มาก) 
ปัจจุบนัสภาพตลาดมีการแข่งขนัสูง และความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้มี
ผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาดจ านวนมาก ส่งผลใหว้งจรชีวติของผลิตภณัฑส์ั้นลง ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจะอยูร่อด
ไดใ้นตลาด จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความใหม่ แตกต่าง และเพื่อให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
สอดคล้องตรงกบัลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่เสมอ ส าหรับความส าคญัรองลงมาท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความส าคญัคือ การให้ความรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวจากค่าเฉล่ีย 
4.08 (มาก) และค่าเฉล่ีย 3.40 (ปานกลาง) ผูป้ระกอบการใหร้ายละเอียดแก่ผูซ้ื้อจะท าให้เกิดการรับรู้ถึง
ตัวผลิตภัณฑ์นั้ น เหมือนเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มของตัวผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ งยกระดับให้กับตัว
ผลิตภณัฑด์ว้ย (ตารางท่ี 4.21) 

ตารางท่ี 4.21 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวดา้นอ่ืนๆ 

ทศันคติดา้นอ่ืนๆ 
ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

ค่าเฉล่ีย การแปลผล ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
การใหค้วามรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑจ์ากะลามะพร้าว 4.08 มาก 3.40 ปานกลาง 
การผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่เขา้มาในตลาด 4.11 มาก 3.42 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.10 มาก 3.41 มาก 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว ของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว จ านวน 312 ราย ด้วยค่าสถิติไควส์แควร์ (chi-
square test) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา กลุ่มนักท่องเท่ียว เช้ือชาติ 
รายได้ส่วนตัว และรายได้ครอบครัว กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา        
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และด้านอ่ืนๆ แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดงั
ตารางท่ี 4.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ตารางท่ี 4.22 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าว 
 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่ 
ไม่ซ้ือ 

ด้านผลติภัณฑ์                 

เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 0.65 0.58 0.49 0.36 0.56 0.45 0.85 0.95 0.10* 0.02** 0.07* 0.29 0.26 0.35 0.83 0.05** 

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 0.58 0.63 0.29 0.24 0.57 0.37 0.90 0.90 0.58 0.66 0.30 0.06* 0.22 0.94 0.25 0.20 

ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม 0.12 0.34 0.56 0.51 0.31 0.98 0.78 0.91 0.00* 0.04** 0.00*** 0.36 0.02** 0.21 0.32 0.75 

ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 0.32 0.65 0.42 0.30 0.75 0.77 0.57 0.95 0.99 0.06*** 0.00*** 0.02** 0.30 0.04** 0.62 0.49 

ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต 0.66 0.96 0.51 0.79 0.75 0.24 0.91 0.55 0.11 0.91 0.02** 0.02** 0.45 0.72 0.77 0.99 

ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 0.63 0.17 0.85 0.52 0.91 0.79 0.63 0.92 0.00*** 0.02** 0.00*** 0.00***  0.46 0.02** 0.23 0.65 

ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 0.46 0.67 0.26 0.27 0.41 0.95 0.38 0.57 0.03** 0.07* 0.00*** 0.16 0.00*** 0.17 0.08* 0.62 

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมในการน าไปใช ้ 0.87 0.57 0.42 0.00*** 0.43 0.44 0.82 0.47 0.95 0.44 0.01*** 0.00*** 0.43 0.23 0.81 0.48 

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย 0.58 0.80 0.64 0.00*** 0.58 0.37 0.80 0.31 0.10* 0.12 0.00*** 0.00*** 0.87 0.28 0.75 0.30 

หมายเหตุ  :    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา นักท่องเทีย่ว เช้ือชาต ิ รายได้ส่วน
บุคคล 

รายได้ของ
ครอบครัว 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่ 
ไม่ซ้ือ 

ด้านราคา                 

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคา 0.50 0.91 0.69 0.23 0.58 0.85 0.78 0.04** 0.28 0.24 0.16 0.41 0.12 0.46 0.26 0.44 

ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายระดบัราคา 0.62 0.56 0.52 0.51 0.87 0.90 0.52 0.32 0.01*** 0.10* 0.00*** 0.03** 0.06* 0.10* 0.33 0.76 

ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้ 0.42 0.84 0.29 0.41 0.65 0.92 0.56 0.70 0.00*** 0.02** 0.00*** 0.04** 0.00*** 0.12 0.77 0.60 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย                 

แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 0.58 0.69 0.64 0.17 0.19 0.37 0.46 0.32 0.23 0.69 0.21 0.54 0.08* 0.60 0.43 0.60 

การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม 0.60 0.96 0.14 0.37 0.98 0.18 0.96 0.42 0.14 0.21 0.08* 0.68 0.49 0.48 0.68 0.48 

การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่  0.31 0.76 0.14 0.48 0.85 0.73 0.32 0.90 0.28 0.12 0.00*** 0.09* 0.00*** 0.53 0.75 0.80 

ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 0.30 0.71 0.10* 0.46 0.17 0.20 0.20 0.81 0.92 0.04** 0.08* 0.54 0.61 0.13 0.78 0.75 

ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 0.32 0.71 0.70 0.71 0.19 0.81 0.34 0.96 0.27 0.06* 0.00*** 0.00*** 0.01*** 0.20 0.67 0.53 

ร้านคา้ท่ีมีความสะอาดบริเวณร้าน 0.70 0.99 0.38 0.95 0.46 0.77 0.79 0.65 0.81 0.09* 0.02** 0.01*** 0.12 0.42 0.81 0.93 

หมายเหตุ  :    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา นักท่องเที่ยว เช้ือชาติ 
รายได้ส่วน
บุคคล 

รายได้ของ
ครอบครัว 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที่ 
ไม่ซ้ือ 

ผู้ซ้ือ 
ผู้ที ่ 
ไม่ซ้ือ 

ด้านการส่งเสริมการขาย                 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิต
อยา่งสม ่าเสมอ 

0.49 0.22 0.50 0.05** 0.87 0.98 0.20 0.94 0.02** 0.03** 0.00*** 0.11 0.35 0.62 0.32 0.67 

มีบริการการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ ์ 0.33 0.94 0.10* 0.23 0.29 0.51 0.04** 0.02** 0.46 0.44 0.00*** 0.00*** 0.21 0.94 0.89 0.46 

มีการจดัส่งผลิตภณัฑ ์ 0.19 0.87 0.98 0.67 0.49 0.49 0.72 0.55 0.00*** 0.12 0.00*** 0.00*** 0.10* 0.13 0.30 0.68 

มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือสินคา้ 0.50 0.92 0.24 0.83 0.96 0.96 0.63 0.49 0.15 0.08* 0.00*** 0.15 0.03** 0.15 0.52 0.52 

ด้านอืน่ๆ                 

การใหค้วามรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ 0.67 0.78 0.43 0.02** 0.70 0.84 0.51 0.13 0.32 0.31 0.10* 0.23 0.32 0.83 0.78 0.35 

การผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่เขา้มาในตลาด 0.78 0.80 0.69 0.00*** 0.44 0.89 0.81 0.18 0.62 0.96 0.94 0.01*** 0.38 0.73 0.83 0.63 

หมายเหตุ  :    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
1) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัผลติภัณฑ์เหมาะกบัการน าไปใช้งาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัผลิตภณัฑ์กบัการน าไปใชน้ั้น เห็นวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีการซ้ือส่วน

ใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีระดบัอายมุากในระดบัค่าเฉล่ียอายจุะอยูท่ี่ 4.23-4.25 จะเห็นวา่ในผูท่ี้มีอายรุะดบัปาน
กลางมีค่าเฉล่ีย 4.00-3.85 ส่วนผูมี้อายุนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 4.14-3.91 ซ่ึงจะเห็นวา่ในระดบัอายุนอ้ยมีความ
แตกต่างกนัยิ่งอายุน้อยยิ่งให้ความส าคญักบัการใช้งานใกล้เคียงกบัระดบัอายุมาก ค่า P เท่ากบั 0.42 
อายขุองกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑเ์หมาะกบัการน าไปใชง้าน ไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นว่าผูมี้ระดบัอายุมาก ปานกลาง และน้อย มีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัแต่ท่ี
เหมือนกนั คือ ให้ความส าคญัดบัความเหมาะสมกบัการน าไปใช้งานอยู่ท่ีระดบัปานกลาง และจะ
แตกต่างกนัของกลุ่มขอ้มูลของผูท่ี้มีอายุปานกลาง และนอ้ย มีการกระจายตวัอยูใ่นความพอใจ นอ้ยถึง
มาก ส่วนผูท่ี้มีระดบัอายุมาก ใหค้วามสนใจท่ีระดบัมากท่ีสุด แสดงวา่ ผูท่ี้ระดบัอายุมากมีความสนใจ
หรือใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีมาก และจากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็นไดว้า่ ค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคืออายกุบัผลิตภณัฑเ์หมาะกบัการน าไปใชง้าน มีความส าพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.23) 

ตารางท่ี  4.23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลิตภณัฑเ์หมาะกบัการน าไปใชง้าน 

อายุ (ซื้อ) 
ผลิตภณัฑเ์หมาะกบัการน าไปใชง้าน 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี 42.90 - 57.10 - 4.14 = 10.225 
20 – 29 ปี 32.60 34.90 32.60 - 3.91 df = 10 
30 – 39 ปี 23.60 40.00 36.40 - 3.85 P = 0.42 
40 – 49 ปี 40.00 32.00 28.00 - 4.00  
50 – 59 ปี 45.50 27.30 27.30 - 4.23  
60 ปีข้ึนไป 50.00 - 50.00 - 4.25  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี - 30.00 60.00 10.00 3.20 =54.067 
20 – 29 ปี 2.10 14.90 57.40 25.50 2.94 df =15 
30 – 39 ปี - 25.50 41.80 32.70 2.93 P = 0.00*** 
40 – 49 ปี - 45.00 50.00 5.00 3.40  
50 – 59 ปี - 22.20 72.20 5.60 3.17  
60 ปีข้ึนไป 33.30 50.00 16.70 - 4.17  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง(ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป) 
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัผลติภัณฑ์เหมาะกบัสถานทีข่าย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย เห็นวา่ จากค่าเฉล่ีย  
ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัอยูใ่นระดบั 4.18-3.86 คะแนน มีการกระจุกตวัของขอ้มูล ในระดบัปานกลาง 
ถึงมากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากบั 0.64 แสดงวา่อายุของกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑ์เหมาะกบัสถานท่ีขาย 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นว่าผูท่ี้ไม่ซ้ือมีการกระจายตวัของผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัของช่วงอาย ุ  
จะเห็นไดว้่า ระดบัอายุทุกระดบัมีส่วนความส าคญักบัส่วนน้ีในระดบักลางเป็นส่วนใหญ่ และมีการ
กระจายไปในระดบัมากและระดบันอ้ยอยูบ่า้ง แต่จะเห็นวา่ผูท่ี้มีอายุมาก ไดใ้ห้ความส าคญัในส่วนน้ี
มากท่ีสุด ผูท่ี้ไม่ซ้ือเห็นวา่สถานท่ีขายส าคญั และจากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็นไดว้า่ ค่า P เท่ากบั 
0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคืออายุกบัผลิตภณัฑ์เหมาะกบัสถานท่ีขาย มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.24) 

ตารางท่ี  4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลิตภณัฑเ์หมาะกบัสถานท่ีขาย 

อายุ (ซื้อ) 
ผลิตภณัฑเ์หมาะกบัสถานท่ีขาย 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี 42.90 28.60 28.60 - 3.86 = 12.481 
20 – 29 ปี 25.60 39.50 34.90 - 4.00 df = 15 
30 – 39 ปี 21.80 47.30 25.50 5.50 3.87 P = 0.64 
40 – 49 ปี 24.00 52.00 24.00 - 4.12  
50 – 59 ปี 36.40 50.00 13.60 - 4.18  
60 ปีข้ึนไป 50.00 25.00 25.00 - 4.00  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี - 20.00 70.00 10.00 3.10 =54.293 
20 – 29 ปี 2.10 12.80 57.40 27.70 2.89 df =15 
30 – 39 ปี - 20.00 52.70 27.30 2.93 P =0.00*** 
40 – 49 ปี - 45.00 45.00 10.00 3.35  
50 – 59 ปี - 27.80 61.10 11.10 3.17  
60 ปีข้ึนไป 33.30 66.70 - - 4.33  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง(ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป)  
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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3) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัร้านค้าอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลิตภณัฑ์กบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวของผูซ้ื้อ จะเห็นไดว้า่  
ช่วงระดบัอายุมากจะให้ความส าคญักบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งทองเท่ียวมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 4.27-4.25 
ส่วน  ผูท่ี้มีระดับอายุปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 4.18-3.96 ส่วนระดับอายุน้อย มีค่าเฉล่ีย 3.29-4.14 ซ่ึง         
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดท่ีสุดจากทุกกลุ่ม จากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็นได้ว่า ค่า P เท่ากับ 0.10 ท่ีมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคืออายุกับร้านค้าอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์กันอย่าง             
มีนยัส าคญั 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นวา่ผูมี้อายุ มาก ปานกลาง น้อย มีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัคือเห็นคุณค่าใน
ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว อยู่ท่ีระดบัมากและปานกลาง จะเห็นไดว้่ากลุ่มผูมี้อายุสูงจะมีความเห็น
เป็นเอกฉนัทว์า่ ผูท่ี้มีอายุมากให้ความสนใจไปในแนวทางเดียวกนั จากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็น
ไดว้่า ค่า P เท่ากบั 0.04 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคืออายุกบัร้านคา้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว    
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั(ตารางท่ี  4.25) 

 

ตารางท่ี  4.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 

อายุ (ซื้อ) 
ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี 14.30 14.30 57.10 14.30 3.29 = 23.349 
20 – 29 ปี 34.90 44.20 20.90 - 4.14 df = 20 
30 – 39 ปี 41.80 36.40 20.00 1.80 4.18 P= 0.10* 
40 – 49 ปี 24.00 60.00 8.00 8.00 3.96  
50 – 59 ปี 36.40 54.50 9.10 - 4.27  
60 ปีข้ึนไป 50.00 25.00 25.00 - 4.25  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี - 40.00 50.00 10.00 3.30 =18.599 
20 – 29 ปี - 27.70 57.40 14.90 3.13 df =10 
30 – 39 ปี - 50.90 45.50 3.60 3.47 P =0.04** 
40 – 49 ปี - 45.00 55.00 - 3.45  
50 – 59 ปี - 38.90 50.00 11.10 3.28  
60 ปีข้ึนไป - 100.00 - - 4.00  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง(ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป)  
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผู้ผลติอย่างสม ่าเสมอ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอย่างสม ่าเสมอ เห็นว่า 
จากค่าเฉล่ีย  ท่ีไม่แตกต่างกันมากนักอยู่ในระดับ 3.25-3.92 คะแนน มีการกระจายตวัของข้อมูล        
ในระดบัน้อยท่ีสุด ถึงมากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากบั 0.50 แสดงวา่อายุของกลุ่มตวัอยา่งกบัการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีการกระจายตวัของผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัของระดบัอาย ุ  
จะเห็นไดว้า่ ระดบัอายทุุกระดบัมีการกระจายไปในระดบันอ้ยท่ีสุดไประดบัมากท่ีสุด แต่จะเห็นวา่ผูท่ี้
มีอายุมาก ไดใ้ห้ความส าคญัในส่วนน้ีมากท่ีสุดค่าเฉล่ียร้อยละ 3.33 จากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็น
ไดว้่า ค่า P เท่ากบั 0.05 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคืออายุกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.26) 

ตารางท่ี  4.26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอ 

อายุ (ซื้อ) 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่งสม ่าเสมอ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี 14.30 42.90 28.60 - 14.30 3.43 = 24.301 
20 – 29 ปี 18.60 27.90 41.90 11.60 - 3.53 df = 25 
30 – 39 ปี 21.80 27.30 30.90 10.90 9.10 3.40 P = 0.50 
40 – 49 ปี 52.00 8.00 28.00 4.00 8.00 3.92  
50 – 59 ปี 27.30 27.30 27.30 13.60 4.50 3.59  
60 ปีข้ึนไป 25.00 - 50.00 25.00 - 3.25  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี 10.00 30.00 20.00 20.00 20.00 2.90 = 30.917 
20 – 29 ปี 6.40 27.70 40.40 17.00 8.50 3.06 df =20 
30 – 39 ปี 1.80 18.20 29.10 38.20 12.70 2.58 P = 0.05** 
40 – 49 ปี 5.00 35.00 30.00 20.00 10.00 3.05  
50 – 59 ปี 5.30 50.00 5.60 27.80 11.10 3.11  
60 ปีข้ึนไป 33.30 16.70 - 50.00 - 3.33  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง (ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป)  
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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5) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการรับเปลีย่นผลติภัณฑ์ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ จะเห็นไดว้า่  ช่วงระดบัอายุทุกระดบั
จะให้ความส าคญักบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ โดยระดบัอายุปานกลางมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.09-3.72     
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด จากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็นไดว้า่ ค่า P เท่ากบั 0.10 ท่ีมีค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.10 กล่าวคืออายกุบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นวา่ในระหวา่งอายุกบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ เห็นวา่ จากค่าเฉล่ีย  ท่ีไม่
แตกต่างกนัมากนกัอยู่ในระดบั 2.65-3.33 คะแนน มีการกระจายตวัของขอ้มูล ในระดบันอ้ยท่ีสุด ถึง
มากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากับ 0.23 แสดงว่าอายุของกลุ่มตวัอย่างกับการรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ(ตารางท่ี 4.27) 
ตารางท่ี  4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 

อายุ (ซื้อ) 
การรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี - 28.60 42.90 14.30 14.30 2.86 = 28.154 
20 – 29 ปี 14.00 23.30 39.50 7.00 16.30 3.12 df = 20 
30 – 39 ปี 12.70 29.10 25.50 20.00 12.70 3.09 P = 0.10* 
40 – 49 ปี 36.00 20.00 32.00 4.00 8.00 3.72  
50 – 59 ปี 18.20 27.30 45.50 - 9.10 3.45  
60 ปีข้ึนไป 50.00 - - - 50.00 2.50  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี 10.00 20.00 60.00 - 10.00 3.20 = 29.667 
20 – 29 ปี 2.10 31.90 27.70 23.40 14.90 2.83 df =25 
30 – 39 ปี 1.80 25.50 30.90 25.50 16.40 2.65 P = 0.23 
40 – 49 ปี - 45.00 25.00 15.00 15.00 3.00  
50 – 59 ปี - 16.70 61.10 5.60   16.70 2.78  
60 ปีข้ึนไป - 33.30 66.70 - - 3.33  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง(ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป)  
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

 

 

 



 

56 

 

6) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการรับรู้ถึงตัวผลติภัณฑ์ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ของผูซ้ื้อ เห็นวา่ มีการกระจายตวัของ
ขอ้มูล ในระดบัปานกลาง ถึงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.50-4.45 โดยมีค่า P เท่ากบั 0.43 แสดงว่าอายุของ
กลุ่มตวัอยา่งกบัการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นว่าผูท่ี้ไม่ซ้ือมีการกระจุกตวัของผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัของระดบัอาย ุ  
จะเห็นได้ว่า ระดบัอายุทุกระดบัมีการกระจายไปในระดับน้อยไประดับมาก แต่จะเห็นว่าค่าเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกนัอยู่ท่ีค่าเฉล่ีย 3.20-3.67 โดยผูมี้ระดบัอายุมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด จากความสัมพนัธ์
ทางสถิติจะเห็นไดว้า่ ค่า P เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคืออายุกบัการรับรู้ถึงตวั
ผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.28) 

ตารางท่ี  4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ 

อายุ (ซื้อ) 
การรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี 42.90 42.90 14.30 - - 4.29 = 15.240 
20 – 29 ปี 34.90 46.50 14.00 - 4.70 4.07 df = 15 
30 – 39 ปี 25.50 47.30 21.80 - 5.50 3.95 P = 0.43 
40 – 49 ปี 44.00 36.00 20.00 - - 4.28  
50 – 59 ปี 54.50 36.40 9.10 - - 4.45  
60 ปีข้ึนไป 25.00 50.00 - - 25.00 3.50  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี - 20.00 80.00 - - 3.20 = 27.490 
20 – 29 ปี - 42.60 40.40 17.00 - 3.26 df =15 
30 – 39 ปี 5.50 40.00 47.30 7.30 - 3.44 P  = 0.02** 
40 – 49 ปี - 65.00 15.00 20.00 - 3.45  
50 – 59 ปี - 72.20 22.20 5.60 - 3.67  
60 ปีข้ึนไป - 66.70 33.30 - - 3.67  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง(ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป)  
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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7) ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการผลติผลติภัณฑ์แบบใหม่เข้ามาในตลาด  

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการผลิตผลิตภัณฑ์แบบใหม่เข้ามาในตลาด เห็นว่า มีการ
กระจายตวัของขอ้มูล ในระดบัน้อย ถึงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.5-4.45 โดยมีค่า P เท่ากบั 0.69 แสดงว่า
อายขุองกลุ่มตวัอยา่งกบัการผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่เขา้มาในตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีการกระจายตวัของผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัของระดบัอาย ุ  
จะเห็นได้ว่า ระดบัอายุทุกระดบัมีการกระจายไปในระดบัน้อยท่ีสุดไประดบัมากท่ีสุด แต่จะเห็นว่า
ค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.17-3.50 แต่ระดบัอายโดยผูมี้ระดบัอายุมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.33 จากความสัมพนัธ์ทางสถิติจะเห็นไดว้า่ ค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 กล่าวคืออายุกบัการผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่เขา้มาในตลาดมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั 
(ตารางท่ี 4.29) 

ตารางท่ี  4.29 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่เขา้มาในตลาด 

อายุ (ซื้อ) 
การผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่เขา้มาในตลาด 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20 ปี 42.90 42.90 14.30 - - 4.29 = 16.290 
20 – 29 ปี 37.20 44.20 7.00 11.60 - 4.07 df = 20 
30 – 39 ปี 29.10 47.30 14.50 7.30 1.80 3.87 P = 0.69 
40 – 49 ปี 44.00 40.00 16.00 - - 4.24  
50 – 59 ปี 54.50 40.90 - 4.50 - 4.45  
60 ปีข้ึนไป 25.00 25.00 25.00 25.00 - 3.50  

อายุ (ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20 ปี - 40.00 60.00 - - 3.40 = 40.667 
20 – 29 ปี 4.30 27.70 53.20 10.60 4.30 3.17 df =20 
30 – 39 ปี 5.50 41.80 50.90 - 1.80 3.49 P = 0.00*** 
40 – 49 ปี - 65.00 25.00 5.00 5.00 3.50  
50 – 59 ปี 5.60 38.90 50.00 5.60 - 3.44  
60 ปีข้ึนไป 50.00 33.30 16.70 - - 4.33  

หมายเหตุ : - อายนุอ้ย (ต ่ากวา่ 20 ปี - 29 ปี)     -อายปุานกลาง(ตั้งแต่ 30 ปี-49 ปี)    - อายมุาก (ตั้งแต่ 50-60 ปีข้ึนไป)  
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษากบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัผลติภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัราคา 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความเหมาะสมกับราคาของผลิตภัณฑ์
กะลามะพร้าว พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อนั้น ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญั
กบัประเด็นน้ีในระดบัปานกลางถึงมากคิดเป็นร้อยละ 70 แต่มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคะแนนค่าเฉล่ีย 3.81 
และในส่วนระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ให้ความคะแนนอยู่ในระดับ ปานกลางถึงมาก เป็น       
ส่วนใหญ่(ร้อยละ 80) และเฉล่ียแล้วอยู่ในระดับคะแนนเฉล่ีย 4.00-4.29 ซ่ึงอยู่ในระดับมากถึง       
มากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากบั 0.78 แสดงวา่การศึกษาของกลุ่มตวัอย่างกบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสม
กบัราคา ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.30) 
 ส่วนกลุ่มท่ีไม่ซ้ือ พบว่า ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความเหมาะสม        
กบัราคา ผูท่ี้ไม่ซ้ือในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีก่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50) ให้ความส าคญักบัความ
เหมาะสมกบัราคา อยู่ในระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ีย (คะแนนเฉล่ีย 2.97) ส่วนระดบัปริญญาตรี 
และปริญญาโท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ให้ความส าคัญในประเด็นน้ีในระดับปานกลางถึงมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 2.80-3.01) ในขณะท่ีระดบัปริญญาเอก ให้ความส าคญักบัส่วนน้ีเล็กน้อย โดยอยู่ใน
ระดับ น้อยถึงน้อยท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 1.33) นับว่าในส่วนน้ี ผูท่ี้ไม่ซ้ือในระดับปริญญาเอก ซ่ึง
คะแนนอยูใ่นระดบัส าคญัน้อยมาก โดยมีค่า P เท่ากบั 0.04 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ
การศึกษากบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.30) 
ตารางท่ี  4.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคา 

การศึกษาผู้ที่(ซ้ือ) 
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคา ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 19.40 44.40 33.30 2.80 - 3.81 =5.570 
ปริญญาตรี 26.20 50.50 22.30 1.00 - 4.02 df =9 
ปริญญาโท 42.90 42.90 14.30 - - 4.29 P= 0.78 
ปริญญาเอก 33.30 33.30 33.30 - - 4.00  

การศึกษาผู้ที่(ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.80 19.40 55.60 16.70 5.60 2.97    =25.789 
ปริญญาตรี 1.90 28.00 48.60 14.00 7.50 3.01 df =15 
ปริญญาโท - 20.00 50.00 20.00 10.00 2.80 P = 0.04** 
ปริญญาเอก -  - 66.70 33.30 1.33  

หมายเหตุ :    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัมีการรับเปลีย่นผลติภัณฑ์ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากับมีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว 
พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อนั้น ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีใน
ระดบัน้อยท่ีสุดถึงมากท่ีสุดคิดเป็น  แต่มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (คะแนนค่าเฉล่ีย 2.94) และในส่วนระดับ 
ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ ให้คะแนนเฉล่ียแลว้อยูใ่นระดบัสูงกวา่โดยมีระดบัปริญญาโทให้ความส าคญั
มากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 3.86 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาเอกท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.24 และ 
3.00 ตามล าดบั โดยมีค่า P เท่ากบั 0.04 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือการศึกษากบัมีการรับ
เปล่ียนผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.31) 
 ส่วนกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือ พบว่า ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัความเหมาะสม        
กบัราคา ผูท่ี้ไม่ซ้ือในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ให้ความส าคญักบัความเหมาะสมกบัราคา อยู่
ในระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ีย (คะแนนเฉล่ีย 3.00) ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัระดบัอ่ืน ส่วน
ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบั
นอ้ยถึงมาก (คะแนนเฉล่ีย 2.81-2.33)โดยมีค่า P เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ
การศึกษากบัมีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.31) 
 

 

ตารางท่ี  4.31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัมีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 

การศึกษาผู้ที(่ซื้อ) 
มีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 16.70 19.40 27.80 13.90 22.20 2.94 = 21.619 

ปริญญาตรี 13.60 32.00 32.00 9.70 12.60 3.24 df = 12 

ปริญญาโท 42.90 7.10 42.90 7.10 - 3.86 P = 0.04** 

ปริญญาเอก - - 100.00 - - 3.00  

การศึกษาผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.80 33.30 38.90 13.90 11.00 3.00    = 28.269 

ปริญญาตรี 1.90 26.20 37.40 21.50 13.00 2.81 df = 15 

ปริญญาโท - 40.00 10.00 10.00 40.00 2.50 P = 0.02** 

ปริญญาเอก - 33.30 33.30 - 33.30 2.33  

หมายเหตุ :    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.5.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัความเป็นผลติภัณฑ์พืน้เมือง 
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัการให้ความส าคญัต่อความเป็นผลิตภณัฑ์

พื้นเมืองของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อนั้น นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  เกือบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 90) ให้ความส าคญักับการเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมืองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 4.26) ส่วนผูซ้ื้อคนในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.40) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ี  
ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.15) ในขณะท่ีผูซ้ื้อคนไทยนอกท้องถ่ิน ให้ความส าคญักับการเป็น
ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองด้วยคะแนนเฉล่ียเพียง (ร้อยละ 3.94) ซ่ึงนับว่าให้ความส าคญัในระดับมากถึง     
มากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากับ 0.10 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างความเป็น
ผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั 

ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูไ้ม่ซ้ือนั้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัการเป็น
ผลิตภณัฑ์พื้นเมือง ดงัจะเห็นได้จากผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีใน
ระดบั ปานกลางถึงมาก จะมีแต่ผูไ้ม่ซ้ือคนไทยนอกทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีให้คะแนน
เฉล่ียในระดบัมาก คือ 3.27 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่า P เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัความเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมืองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั
(ตารางท่ี 4.32) 

ตารางท่ี  4.32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัความเป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 

กลุ่มตวัอย่างที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 22.20 70.40 7.40 - 4.15 = 10.586 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 27.10 46.90 15.60 9.40 3.94 df = 6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 36.10 55.70 6.20 2.10 4.26 P = 0.10* 

กลุ่มตวัอย่างที(่ไม่ซื้อ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 15.80 57.90 26.30 2.89 =14.030 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 10.80 24.30 45.90 18.90 3.27 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2.50 35.80 49.40 12.30 3.28 P =0.02** 

หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์มีสีสันสวยงาม 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัการให้ความส าคญัต่อความเป็นผลิตภณัฑ์
มีสีสันสวยงามของผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้ น คนไทยนอกท้องถ่ิน          
(ร้อยละ 50) ให้ความส าคญักบัการเป็นผลิตภณัฑ์มีสีสันสวยงามอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 3.72 
ส่วน ผูซ้ื้อนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ให้คะแนน (ร้อยละ 48.50) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่ม คนไทยเล็กน้อยให้ความส าคญักบัการเป็นผลิตภณัฑ์สีสัน
สวยงาม (คะแนนเฉล่ีย 3.27) ซ่ึงนบัวา่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากบั 0.00 
ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัความเป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมืองมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ตารางท่ี  4.33) 

ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูไ้ม่ซ้ือนั้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั แต่ให้ความส าคญักบัการเป็น
ผลิตภณัฑ์สีสันสวยงามในระดบัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัจะเห็นไดจ้ากผูท่ี้ไม่
ซ้ือทุกกลุ่มให้ความส าคญักับประเด็นน้ีในระดับมากถึงปานกลาง จะมีแต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือคนไทยนอก
ทอ้งถ่ินท่ีให้คะแนนเฉล่ียในระดบัมากคือ 3.27 คะแนน หรืออยู่ในระดบัปานกลาง มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
เพียงเล็กน้อย โดยมีค่า P เท่ากบั 0.04 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัความ
เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ตารางท่ี  4.33) 

ตารางท่ี  4.33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์สีสันสวยงาม 

กลุ่มตวัอย่างที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์สีสนัสวยงาม 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 3.70 63.00 29.60 - 3.70 3.63 = 29.232 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 53.10 12.50 - 12.50 3.72 df = 8 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 5.20 48.50 18.60 23.70 4.10 3.27 P= 0.00*** 
กลุ่มตวัอย่างที(่ไม่ซื้อ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 28.90 47.40 18.40 5.30 3.00 =13.177 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน - 37.80 48.60 5.40 8.10 3.16 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ - 19.80 70.40 4.90 4.90 3.05 P =0.04** 

หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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3) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์มีรูปแบบแปลกตา 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับผลิตภัณฑ์มีรูปแบบแปลกตาของ
ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบวา่ส าหรับผูซ้ื้อ กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ซ้ือให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบั
ปานกลางถึงมากและซ้ือทุกกลุ่มมี คือค่าเฉล่ีย 3.63 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมาก โดยมี
ค่า P เท่ากบั 0.99 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตาไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ กลุ่มตัวอย่างกับผลิตภัณฑ์มีรูปแบบแปลกตา ผูท่ี้ไม่ซ้ือกลุ่มนักท่องเท่ียว
ต่างชาติส่วนมาก(ร้อยละ 64.20)ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มีรูปแบบแปลกตาอยูใ่นระดบัปานกลาง
มากท่ีสุด(คะแนนเฉล่ีย 2.99) ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวไทยเกือบคร่ึงหน่ึงมีการให้คะแนนส่วนนอ้ยใกลเ้คียง
กนัอยูท่ี่ (ร้อยละ 40)ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.89-3.08 โดยมีค่า 
P เท่ากบั 0.06 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัความเป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ
แปลกตามีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.34)  
ตารางท่ี  4.34 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 

กลุ่มตวัอย่างที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  
คนในทอ้งถ่ิน 18.50 18.50 63.00 - 3.56 =0.234 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 18.80 59.40 - 3.63 df = 4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 22.70 17.50 59.80 - 3.63 P = 0.99 

  กลุ่มตวัอย่างที(่ไม่ซื้อ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 23.70 44.70 23.70 3.08 =8.804 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน - 24.30 40.50 35.10 2.89 df =4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ - 17.30 64.20 18.50 2.99 P =0.06* 

หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์มีเอกลกัษณ์ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างกับผลิตภณัฑ์มีเอกลักษณ์ของผลิตภณัฑ์
กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตัวผู ้ซ้ือ ผู ้ซ้ือคนไทยในท้องถ่ิน ส่วนใหญ่มากกว่า (ร้อยละ 70)               
ให้ความส าคญักบัการเป็นผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุดคะแนนเฉล่ีย 4.07 
ส่วนผูซ้ื้อคนชาวไทยนอกทอ้งถ่ิน ให้คะแนน (ร้อยละ 70) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ี ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
เล็กน้อยท่ีให้ความส าคญักบัการเป็นผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์ให้ความส าคญัในระดบัท่ีเฉล่ีย 
เท่ากนัๆ ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเฉล่ียคะแนนอยูใ่นระดบัมาก อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 
3.93 โดยมีค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างกบัผลิตภณัฑ์มี
เอกลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั 

ส่วนในกลุ่มตัวอย่างผูไ้ม่ ซ้ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์               
ผูท่ี้ไม่ซ้ือส่งผลต่อการตดัสินใจระดบัมากถึงปานกลาง จะมีแต่ผูไ้ม่ซ้ือคนในทอ้งถ่ินให้คะแนนเฉล่ีย
ในระดบัปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 80) แต่นอ้ยกวา่เพียงเล็กนอ้ยจากค่าเฉล่ียของกลุ่มอ่ืนซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
3.75 อยู่ในระดับการให้ความส าคญัมาก โดยมีค่า P เท่ากับ 0.02 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.35)  

ตารางท่ี  4.35 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์ 

กลุ่มตวัอย่างที(่ซ้ือ) 
ผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 22.20 63.00 14.80 - 4.07 =26.784 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 53.10 12.50 14.50 3.84 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 32.00 29.90 37.10 1.00) 3.93 P =0.00*** 
กลุ่มตวัอย่างที(่ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน 18.40 31.60 47.40 2.60 3.66 =14.472 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 35.10 13.50 43.20 8.10 3.76 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 17.30 42.00 39.50 1.20 3.75 P =0.02** 

หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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5) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อคนไทยในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่อยู่ระดบั
ปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 70) ให้ความส าคญักบัการเป็นผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.81) ส่วนผูซ้ื้อชาวไทยนอกทอ้งถ่ิน ให้คะแนน (ร้อย
ละ 70) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ี ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 3.75 ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเล็กน้อยท่ีให้ความส าคญักบัการเป็นผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์มี
หลากหลายรูปแบบให้ความส าคญัในระดบัท่ีเฉล่ีย เท่ากนัๆ ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญั ในระดบัมากถึง
มากท่ีสุด เฉล่ียคะแนนอยู่ในระดบัมากอยู่ท่ี 3.65 โดยมีค่า P เท่ากบั 0.03 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั 

ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูไ้ม่ซ้ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั แต่ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ์มี
หลากหลายรูปแบบอยา่ง ผูท่ี้ไม่ซ้ือทุกกลุ่มให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในการตดัสินใจซ้ือระดบั มาก
ถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่จะมีแต่ผูไ้ม่ซ้ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้คะแนนเฉล่ียในระดบัปานกลาง 
คือ 3.07 คะแนน ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด แตกต่างเล็กนอ้ยจากค่าเฉล่ียของกลุ่มอ่ืนซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.11 อยูใ่นระดบั
การให้ความส าคญัมาก โดยมีค่า P เท่ากบั 0.07 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่ง
กบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.36)  

ตารางท่ี  4.36 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 

กลุ่มตวัอย่างที(่ซ้ือ) 
ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 18.50 48.10 29.60 3.70 - 3.81  =16.498 

คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 53.10 12.50 3.10 9.40 3.75 df =8 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 20.60 33.00 38.10 7.20 1.00 3.65 P =0.03** 

กลุ่มตวัอย่างที(่ไม่ซ้ือ) 

คนในทอ้งถ่ิน 7.90 28.90 34.20 23.70 5.30 3.11 =14.276 

คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 5.40 16.20 37.80 16.20 8.10 3.11 df =8 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2.50 19.80 64.20 9.90 3.70 3.07 P =0.07* 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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6) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัสถานทีข่าย 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย
ของผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตัวอย่างผู ้ซ้ือ ผู ้ซ้ือคนไทยในท้องถ่ิน ส่วนใหญ่             
(ร้อยละ 75) ให้ความส าคญักับความเหมาะสมกับสถานท่ีขายอยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.85 ส่วนผูซ้ื้อคนไทยนอกทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70)ให้ความส าคญัในประเด็นน้ี
ในระดบัปานกลางถึงมาก คะแนนเฉล่ีย 3.72 ในขณะท่ีผูซ้ื้อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ให้ความส าคญั
กบัการเป็นความเหมาสมกบัสถานท่ีขาย ดว้ยคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดถึง (คะแนนเฉล่ีย 4.08) และมีการ
ลงคะแนน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 75) ซ่ึงนบัว่าให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยมีค่า P เท่ากบั 0.10 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างกบัผลิตภณัฑ์มีความ
เหมาะสมกบัสถานท่ีขายมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั 

ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกกลุ่มให้ความส าคญั กบัประเด็นน้ีใน
ระดับป านกลาง  จะ มี แ ต่นั กท่ อ ง เท่ี ยวช าว ต่ างช าติ  ท่ี ให้ ค ะแนน เฉ ล่ี ย สู งกว่า เล็ กน้ อย                   
(คะแนนเฉล่ีย 3.20) คะแนน หรืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่า P เท่ากบั 0.12 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่ง
กบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ(ตารางท่ี 4.37)  

ตารางท่ี  4.37 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย 

กลุ่มตวัอย่างที่(ซ้ือ) 
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 18.50 48.10 33.30 - 3.85 = 10.452 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 31.30 43.80 3.10 3.72 df = 6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 30.90 48.70 18.60 2.10 4.08 P= 0.10* 
  กลุ่มตวัอย่างที่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 15.80 52.60 31.60 2.84  =9.954 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 2.70 13.50 64.90 18.90 3.00 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2.50 32.10 48.10 17.30 3.20 P =0.12 

หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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7) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์มีให้เลอืกหลากหลายระดับราคา 

พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัผลิตภณัฑ์มีให้เลือกหลากระดบัราคาของ
ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อ ประเด็นน้ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อ กลุ่มผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 75) โดยท่ีคนในท้องถ่ินและคนไทยนอก
ท้องถ่ินให้ความส าคญัมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยมีค่าเฉล่ียทุกกลุ่ม ร้อยละ 3.41-3.48        
โดยมีค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑ์มีให้เลือก
หลากหลายระดบัราคามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายระดบั
ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูท่ี้ไม่ซ้ือดงัจะเห็นได ้จากผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกกลุ่มให้ความส าคญักบั
ประเด็นน้ีในระดับน้อยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด โดยมีค่า P เท่ากับ 0.10 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 
กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างกับผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสถานท่ีขายมีความสัมพันธ์กันอย่าง                
มีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.38)             

ตารางท่ี  4.38 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบักบัผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายระดบัราคา 

กลุ่มตวัอย่างที่(ซ้ือ) 
ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายระดบัราคา 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 18.50 3.70 77.80 - - 3.41 = 12.595 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 - 78.10 - - 3.44 df = 4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 13.40 21.60 64.90 - - 3.48 P = 0.01*** 
  กลุ่มตวัอย่างที่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน 5.30 23.70 34.20 28.90 7.90 2.89 =13.105 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 5.40 32.40 24.30 29.70 8.10 2.97 df =8 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 1.20 21.00 55.60 17.30 4.90 2.96 P =0.10* 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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8) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผลติภัณฑ์สามารถต่อรองได้ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองไดข้องผลิตภณัฑ์
กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อ โดยกลุ่มคนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี
ค่าเฉล่ีย 3.67-3.78 ซ่ึงมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเฉล่ียร้อยละ 3.35 แสดงวา่กลุ่มคนในทอ้งถ่ิน
และนอกทอ้งถ่ินให้ความส าคญัในส่วนน้ีมากกวา่ชาวต่างชาติ โดยมีค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างกบักบัผลิตภณัฑ์สามารถต่อรองได้มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง        
มีนยัส าคญั 

ส่วนในกลุ่มตัวอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ผูท่ี้ไม่ซ้ือทุกกลุ่มให้ความส าคัญกับ
ประเด็นน้ีในการตดัสินใจซ้ือระดับ ปานกลางถึงมากท่ีสุด เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับ        
ผูท่ี้ซ้ือท่ีเห็นวา่ ปัจจยัน้ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยมีค่าเฉล่ีย 4.08-4.14 มากกวา่ผูท่ี้ซ้ือ โดยมีค่า P เท่ากบั 
0.02 ท่ี มีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างกับผลิตภัณฑ์สามารถต่อรองได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.39)  

ตารางท่ี  4.39 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้

กลุ่มตวัอย่างที่(ซ้ือ) 
ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  
คนในทอ้งถ่ิน 18.50 33.30 44.40 3.70 3.67 = 16.991 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90   46.90 18.80 12.50 3.78 df = 6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ    11.30 41.20 18.60 28.90 3.35 P = 0.00*** 
  กลุ่มตวัอย่างที่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน 39.50 28.90 31.60 - 4.08 =11.352 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 37.80   37.80 24.30 - 4.14 df =4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 24.70 59.30 16.00 - 4.09 P =0.02** 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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9) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัร้านค้าอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอย่างกบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว พบว่าส าหรับ ร้านคา้ใน 
โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00-4.22 
โดยมีค่า P เท่ากับ 0.12 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างกับร้านค้าอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์       
ทางสถิติ 

ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือกบัร้านคา้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จากผูท่ี้ไม่ซ้ือทุกกลุ่มให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือระดบั
ปานกลางถึงมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.13-3.57 โดยมีค่า P เท่ากับ 0.04 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05
กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างกับร้านค้าอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวได้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ        
(ตารางท่ี 4.40)  

ตารางท่ี  4.40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 

กลุ่มตวัอย่างที่(ซ้ือ) 
ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  
คนในทอ้งถ่ิน 25.90 51.90 18.50 3.70 4.00 = 3.152 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 40.60 40.60 18.80 - 4.22 df = 8 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 36.10 42.30 18.60 3.10 4.10 P = 0.92 
  กลุ่มตวัอย่างที่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน  26.30 60.50 13.20 3.13 =9.888 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน  56.80 43.20  3.57 df =4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  44.40 46.90 8.60 3.36 P =0.04** 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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10) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัผู้ขายมีอธัยาศัยทีด่ีในการขาย 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขายผลิตภณัฑ์
กะลามะพร้าว พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) มีความส าคญักบัอยู่
ในระดบัปานกลางถึงมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.30) ส่วนผูซ้ื้อคนไทยนอกทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) 
ใหค้วามส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปานกลางถึงมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.38) ในขณะท่ีผูซ้ื้อนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ให้ความส าคัญ ด้วยระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 75) และมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี     
(คะแนนเฉล่ีย 3.28) ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดยมีค่า P เท่ากบั 0.27 แสดงวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งกบัผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขายไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูไ้ม่ซ้ือนั้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกือบทุกกลุ่มให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี
ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด โดยมีคะแนน (ร้อยละ20-30) ส่วนคะแนนเฉล่ียของ ทั้ง 3 กลุ่มมีความ
ใกลเ้คียงกนัโดยท่ี คนไทยนอกทอ้งถ่ินมี (คะแนนเฉล่ีย 3.57) คนในทอ้งถ่ิน (คะแนนเฉล่ีย 3.32) และ
นอ้ยกวา่เล็กนอ้ย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (คะแนนเฉล่ีย 3.28) คะแนน โดยมีค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขายไดมี้ความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.41) 

ตารางท่ี  4.41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 

กลุ่มตวัอย่างที ่(ซ้ือ) 
ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  
คนในทอ้งถ่ิน - 33.30 63.00 3.70 3.30 = 7.484 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 9.40 31.30 46.90 12.50 3.38 df = 6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 5.20 35.10 42.30 17.50 3.28 P = 0.27 
กลุ่มตวัอย่างที ่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน 13.20 34.20 23.70 28.90 3.32  =17.982 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 24.30 24.30 35.10 16.20 3.57 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 13.60 14.80 58.00 13.60 3.28 P =0.00*** 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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11) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

จากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะเห็นได้ว่า             
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างคนในทอ้งถ่ินและชาวต่างชาติให้ความส าคญัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 3.52-3.69 ตามล าดับแสดงว่า การประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มทั้ ง 2 น้ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
มากกวา่คนไทยนอกทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ีย 3.13 นอ้ยกวา่ โดยมีค่า P เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ความสัมพนัธ์ของผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นว่า กลุ่มตวัอย่างคนไทยนอกท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติให้ความสนใจกับการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในระดับมาก แต่คนให้ความส าคญัใน
ทอ้งถ่ินอยู่เพียงระดบัปานกลาง ซ่ึงจะบอกไดว้า่คนไทยในทอ้งถ่ินมีความการรับรู้ของตวัผลิตภณัฑ์
มากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน โดยมีค่า P เท่ ากับ 0.35 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างกับการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ(ตารางท่ี 4.42) 

ตารางท่ี  4.42 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

กลุ่มตวัอย่างที ่(ซื้อ) 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 25.90 29.60 29.60 - 14.80 3.52 = 20.791 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 6.30 25.00 46.90 18.80 3.10 3.13 df = 10 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 33.00 22.70 29.90 10.30 4.10 3.69 P= 0.02** 
กลุ่มตวัอย่างที ่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน 2.60 7.90 47.40 26.30 15.80 2.55 =16.596 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 5.40 35.10 27.00 24.30 8.10 3.05 df =8 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 7.40 33.30 19.80 29.60 9.90 2.99 P =0.35 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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12) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัการบริการจัดส่งผลติภัณฑ์ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัการบริการจดัส่งผลิตภณัฑ์ ของผลิตภณัฑ์
กะลามะพร้าว พบวา่ส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั (ร้อยละ 65-70 ) 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.26-3.36) ส่วนผูซ้ื้อคนไทยนอกทอ้งถ่ินให้คะแนนแตกต่างกบั
นกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน (ร้อยละ 21) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.31) 
โดยมีค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างกับการบริการจดัส่ง
ผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัอยูท่ี่ระดบั นอ้ยท่ีสุดถึง
มาก มีค่าเฉล่ีย 2.32-2.52 มีค่าท่ีไม่มากนักจะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีให้คะแนนเฉล่ียสูงกว่า
เล็กน้อย คือ 2.52 คะแนน โดยมีค่า P เท่ากับ 0.12 ท่ีแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างกับการบริการจัดส่ง
ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.43) 

ตารางท่ี  4.43 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัการบริการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 

กลุ่มตวัอย่างที ่(ซื้อ) 
การจดัส่งผลิตภณัฑ ์

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

คนในทอ้งถ่ิน 3.70 18.50 77.80 - - 3.26  =26.821 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 - 65.60 12.50 - 3.31 df = 6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 6.20 24.70 68.00 1.00 - 3.36 P= 0.00*** 
กลุ่มตวัอย่างที ่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 10.50 39.50 21.10 28.90 2.32  =10.015 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน - 16.20 32.40 35.10 16.20 2.49 df =6 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ - 7.40 48.10 33.30 11.10 2.52 P= 0.12 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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13) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัการมีผู้แนะน ามาใช้บริการ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัมีผูแ้นะน ามาใช้บริการ ผูท่ี้ซ้ือเกือบทุก
กลุ่มใหค้วามส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบัมาก และไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัของขอ้มูล ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัอยูท่ี่ระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด กลุ่มคนไทยนอกทอ้งถ่ินมีคะแนนเฉล่ีย     
มากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 3.97) กลุ่มคนไทยนอกท้องถ่ินค่าเฉล่ีย 3.89 และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ          
เฉล่ียร้อยละ 3.73 โดยมีค่า P เท่ากับ 0.12 ท่ีแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างกับมีผูแ้นะน ามาใช้บริการไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ 
 ส่วนกลุ่มผู ้ท่ีไม่ ซ้ือ พบว่า ผู ้ท่ี ไม่ ซ้ือมีความสัมพันธ์กับการมีผู ้แนะน ามาใช้บริการ                
คนในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ให้ความส าคญักบั ผูแ้นะน ามาใช้บริการมีค่าใกลเ้คียงกนัใน
ระดบัปานกลางและมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.81) ส่วนผูซ้ื้อคนไทยนอกทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ให้
ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปานกลางถึงมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.24) ในขณะท่ีผูซ้ื้อนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ให้ความส าคัญกับผู ้แนะน ามาใช้บริการ(คะแนนเฉล่ีย 3.30) และมีการลงคะแนน        
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก (ร้อยละ 80) ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดย
มีค่า P เท่ากบั 0.08 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งกบัการการมีผูแ้นะน ามาใช้
บริการไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั(ตารางท่ี 4.44) 

ตารางท่ี  4.44 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัการมีผูแ้นะน ามาใชบ้ริการ 

กลุ่มตวัอย่างที่(ซ้ือ) 
การมีผูแ้นะน ามาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  
คนในทอ้งถ่ิน 18.50 51.90 29.60 - 3.89 = 6.732 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 21.90 53.10 25.00 - 3.97 df = 4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 19.60 34.00 46.40 - 3.73 P = 0.15 
กลุ่มตวัอย่างที่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 50.00 18.40 31.60 3.81 =8.725 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน - 48.60 27.00 24.30 3.24 df =4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ - 44.40 40.70 14.80 3.30 P=0.08* 
หมายเหตุ    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

 
 
 



 

73 

 

4.5.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการเป็นผลติภัณฑ์พืน้เมือง 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์พื้นเมืองของ
ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบวา่ ส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อชาวอเมริกนั ออสเตรเลีย และชาวยุโรป ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 80) ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์พื้นเมืองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.43-4.40) ส่วน
ผูซ้ื้อ ชาวจีน ญ่ีปุ่น ไทย และอ่ืนๆส่วนมาก (ร้อยละ 70) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 4.20-3.98) และผูซ้ื้อชาวนิวซีแลนด์ ให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.00 มีค่า   
P เท่ากบั 0.07 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือเช้ือชาติผลิตภณัฑ์พื้นเมืองไดมี้ความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญั(ภาพท่ี 4.2 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวอ่ืนๆ และ
ออสเตรเลีย ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัมาก(คะแนนเฉล่ีย 4.00-3.62) ส่วนชาวจีน ยโุรป จีน 
ไทย อเมริกนั นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่นกว่าคร่ึง (ร้อยละ 60) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปานกลาง 
(คะแนนเฉล่ีย 3.32-2.84) โดยมีค่า P เท่ากับ 0.29 ท่ีแสดงว่าเช้ือชาติกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.2 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 

 

 

 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ              (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

  

ภาพท่ี ก = 30.915, ค่า p-value (significance)= 0.07* ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

ภาพท่ี ข = 24.036, ค่า p-value (significance)= 0.29 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการเป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 
หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์มีคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์มีคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว จะเห็นไดจ้าก ผูท่ี้ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 4.50-4.00) ในขณะผูซ้ื้อ อเมริกนัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดว้ย
คะแนนเพียง 3.40 ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่า P เท่ากบั 0.30 กล่าวคือเช้ือชาติกบั
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.3 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือ
ชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบัปานกลาง จะมีก็แต่ผูซ้ื้อชาวออสเตรเลีย ท่ีให้คะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่เล็กน้อย คือ 4.43 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัมาก มีค่า P เท่ากบั 0.06 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.10 กล่าวคือเช้ือชาติผลิตภณัฑมี์คุณภาพไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.3 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก =16.183, ค่า p-value (significance)= 0.30 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี ข = 40.045, ค่า p-value (significance)= 0.06* ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

ภาพท่ี 4.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์รูปแบบแปลกตา 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติกับการให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบ    
แปลกตาของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว ผูซ้ื้อชาวญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย อเมริกา ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 80) ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์อยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.00-3.40) 
ส่วนผูซ้ื้อชาวยุโรป และอ่ืนๆ กว่าคร่ึง (ร้อยละ 60) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปานกลาง 
(คะแนนเฉล่ีย 3.30-3.28) มีค่า P เท่ากับ 0.00 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกับ
ผลิตภณัฑรู์ปแบบแปลกตามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.4 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูซ้ื้อทุกเช้ือชาติให้
ความส าคัญต่อรูปแบบแปลกตาอยู่ท่ีระดับน้อยถึงปานกลาง (คะแนนค่าเฉล่ีย 3.13-2.33) มีค่า P 
เท่ากับ 0.02 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือเช้ือชาติกับผลิตภณัฑ์รูปแบบแปลกตาได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.4 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

ภาพท่ี ก =43.759, ค่า p-value (significance)= 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 26.373, ค่า p-value (significance)= 0.02** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ภาพท่ี 4.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์รูปแบบแปลกตา 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์รูปแบบประณตี 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติกับการให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบ    
แปลกตาของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อชาวญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ไทย อเมริกา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์อยูใ่นระดบั
มาก (คะแนนเฉล่ีย 4.00-3.40) ส่วนผูซ้ื้อชาวยุโรป และอ่ืนๆ กวา่คร่ึง (ร้อยละ 60) ให้ความส าคญัใน
ประเด็นน้ีในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.30-3.28) ค่า P เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑรู์ปแบบประณีตไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั(ภาพท่ี 4.5ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูซ้ื้อทุกเช้ือชาติให้
ความส าคัญต่อรูปแบบแปลกตาอยู่ท่ีระดับน้อยถึงปานกลาง (คะแนนค่าเฉล่ีย 3.13-2.33) มีค่า P 
เท่ากับ 0.01 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือเช้ือชาติกับผลิตภัณฑ์รูปแบบประณีตได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.5 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 

ภาพท่ี ก =36.140, ค่า p-value (significance)= 0.02** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 26.425, ค่า p-value (significance)= 0.02** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์รูปแบบประณีต 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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5) ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์มีเอกลกัษณ์ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์
ของผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่าผู ้ซ้ือชาวญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย ส่วนใหญ่(ร้อยละ 80) ให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.33-4.29) ส่วนผูซ้ื้อ ชาว
อเมริกนั จีน ไทย นิวซีแลนด์ ยุโรป และอ่ืนๆ ส่วนมาก (ร้อยละ 70) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีใน
ระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.29-3.79) ค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือ เช้ือ
ชาติกบัผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์ ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.6 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตัวอย่างผู ้ท่ีไม่ซ้ือนั้ น พบว่าส าหรับผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้ น ผูซ้ื้อชาวอ่ืนๆ ส่วนใหญ่          
(ร้อยละ 80) ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.33) ส่วนผู ้
ซ้ื อชาวอเมริกัน  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย ญ่ี ปุ่น  จีน  ไทย และยุโรปส่วนมาก (ร้อยละ 70)                     
อยู่ในระดบัมาก ค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์มี
เอกลกัษณ์ ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (คะแนนเฉล่ีย 4.00-3.44) (ภาพท่ี 4.6 ข) 

 (ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 
  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก =60.988, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

    ภาพท่ี ข = 52.894, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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6)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์มีหลากหลาย
รูปแบบของผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตัวอย่างผู ้ซ้ือนั้ น ผูซ้ื้อทั้ งหมด (ร้อยละ 90)                           
ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนจะมีชาวยโุรปท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ท่ีน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี (คะแนนเฉล่ีย 3.24) ให้ความส าคญัในระดับปานกลาง ค่า P เท่ากับ 0.00 ท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบไดมี้ความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.7 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าแมจ้ะมีเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนัแต่ให้ความส าคญักบั
ผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบัปาน
กลาง จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือเพียง 3 เช้ือชาติ คือชาวไทย จีน ยุโรป ท่ีให้คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าเล็กน้อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.10-3.25) อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่า P เท่ากบั 0.06 ท่ีแสดงวา่เช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์พื้นเมือง
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.7 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

ภาพท่ี ก =68.518, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  ภาพท่ี ข = 35.205, ค่า p-value (significance) = 0.16 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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7)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้งาน 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติกับการให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกบัการน าไปใช้งานของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อชาว
ยโุรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ไทย จีน ญ่ีปุ่น และอ่ืน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)ให้ความส าคญัระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 5.00-3.89) ส่วนผูซ้ื้อชาวอาเมริกนัส่วนมาก (ร้อยละ 60) ใหค้วามส าคญัใน
ประเด็นน้ีในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.40) ซ่ึงมีคะแนนนอ้ยกวา่เช้ือชาติอ่ืน ค่า P เท่ากบั 0.01 
ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัการน าไปใชง้านได้
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.8 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น เช้ือชาติมีความสัมพนัธ์
กบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้งาน ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวออสเตรเลีย อเมริกนั และอ่ืนๆให้
ระดบัปานกลางและมาก โดยมี (ค่าเฉล่ีย 3.57-3.33) แต่ชาติอ่ืนๆมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.24-2.75 
หรืออยู่ในระดับปานกลาง ค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือ เช้ือชาติกับ
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัการน าไปใชง้านไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.8 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ   (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 

 

ภาพท่ี ก =28.228, ค่า p-value (significance) = 0.01*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 40.189, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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8)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัสถานทีข่าย 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติกับการให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกบัสถานท่ีขายของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่า ผูซ้ื้อชาวออสเตรเลีย และอ่ืนๆ เกือบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 90) ให้ความส าคญัระดบัมากถึงมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 5.00-4.29) ส่วนผูซ้ื้อชาวจีน ส่วน
ใหญ่(ร้อยละ 80) ให้ความส าคัญในประเด็นน้ีในระดับมาก(ค่าเฉล่ีย 4.06) ในขณะท่ีผูซ้ื้อ ชาว
นิวซีแลนด์ ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีขายดว้ยคะแนนเฉล่ียเพียง 3.50 
ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือ
เช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขายมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั(ภาพท่ี 4.9ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น เช้ือชาติมีความสัมพนัธ์
กบัผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี
ในระดบัปานกลางถึงมาก จะมี ชาวอเมริกนั ท่ีให้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าเล็กนอ้ย คือ 3.71 คะแนน หรือ
อยู่ในระดบัมากและในกลุ่มเช้ือชาติระดบัปานกลางมีหลายเช้ือชาติท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ไทย จีน ญ่ีปุ่น 
ยุโรป และออสเตรเลีย โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 3.44-3.08 ต ่าท่ีสุดคือ นิวซีแลนด์และอ่ืนๆอยู่ในระดบั
ปานกลางถึงมาก โดยค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์
มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีขายไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.9 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี =66.086, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

    ภาพท่ี ข = 46.140, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย 
หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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9)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์มีหลากหลายระดับราคา 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์มีหลากหลาย
ระดบัราคาของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อนั้น ซ้ือชาวนิวซีแลนด์ และอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ระดบั ปานกลางถึงมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.50-3.33) ส่วนผูซ้ื้อชาวออสเตรเลีย 
อเมริกนั ญ่ีปุ่น ยุโรป จีน และไทย ส่วนมาก (ร้อยละ 60) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปาน
กลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.13-2.85) โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติ
กบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายระดบัราคาไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.10 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติใหค้วามส าคญักบัประเด็น
น้ีในระดบัปานกลาง จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวญ่ีปุ่น จีน อเมริกนั ออสเตรเลีย และยุโรป ท่ีให้คะแนน
เฉล่ียสูงกวา่เล็กนอ้ย คือ 3.89-3.33 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก โดยค่า P เท่ากบั 0.03 ท่ี
มีค่ านัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 กล่าวคือเช้ือชาติกับผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายระดับราคาได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.10 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 ภาพท่ี =39.446, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

    ภาพท่ี = 43.082, ค่า p-value (significance) = 0.03** ซ่ึงนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ภาพท่ี 4.10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายระดบัราคา 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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10)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์สามารถต่อรองได้ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการใหค้วามส าคญัต่อผลิตภณัฑส์ามารถต่อรอง
ได้ของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น เช้ือชาติทุกชาติให้ความส าคญัต่อ
ผลิตภณัฑ์สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00-3.42) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมี
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑ์สามารถต่อรองไดไ้ดมี้ความสัมพนัธ์กนั
อยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.11 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูซ้ื้อทุกเช้ือชาติให้
ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์สามารถต่อรองไดอ้ยู่ท่ีระดบัมากถึงมากท่ีสุด (คะแนนค่าเฉล่ีย 3.13-2.33) 
โดยค่า P เท่ากบั 0.04 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได้
ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง มีนยัส าคญั(ภาพท่ี 4.11 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

ภาพท่ี ก =45.053, ค่า p-value (significance)= 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 24.412, ค่า p-value (significance)= 0.04** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ภาพท่ี 4.11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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11)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการตกแต่งร้านค้ามีความสวยงาม 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อการตกแต่งร้านคา้มีความ
สวยงาม พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อชาวญ่ีปุ่น ยุโรป ออสเตรเลีย เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92) 
ให้ความส าคัญกับการตกแต่งร้านค้ามีความสวยงามอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.22-4.14)         
ส่วนผูซ้ื้อชาวอเมริกนั ไทย จีน และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบั
มาก (คะแนนเฉล่ีย 4.00-3.94) ในขณะท่ีผูซ้ื้อชาวนิวซีแลนด์ คะแนนเฉล่ียเพียง 2.50 ซ่ึงนับว่าให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดยค่า P เท่ากบั 0.08 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือเช้ือชาติ
กบัการตกแต่งร้านคา้มีความสวยงามไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.12 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีใน
ระดบัปานกลาง จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือ ชาวอเมริกนัท่ีให้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าเล็กน้อย คือ 3.43 คะแนน 
หรืออยูใ่นระดบัมาก ค่า P เท่ากบั 0.68 ท่ีแสดงว่าเช้ือชาติกบัการตกแต่งร้านคา้มีความสวยงามไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.12 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 

ภาพท่ี ก =30.389, ค่า p-value (significance)= 0.08* ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

ภาพท่ี ข = 10.969, ค่า p-value (significance)= 0.68 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.12 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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12)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการจัดวางผลติภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็น
หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตัวอย่างผูซ้ื้อนั้ น เช้ือชาติเกือบทุกชาติให้
ความส าคญัต่อการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่เป็นส่วนใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 4.00-3.63) อยู่ในระดับ    
มากท่ีสุด ส่วนชาวยุโรปให้ความส าคญัในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.09) โดยค่า P เท่ากับ 0.01 ท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ไดมี้ความสัมพนัธ์  
กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.13 ก) 
 ส่ วนในกลุ่มตัวอย่างผู ้ท่ี ไม่ ซ้ื อนั้ น  พบว่าส าห รับตัวอย่างผู ้ ท่ี ไม่ ซ้ื อนั้ น  ผู ้ท่ี ไม่ ซ้ื อ                   
ชาวนิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกนั และอ่ืนๆ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00-3.43) 
ส่วนชาวไทย ยุโรป และจีน ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17-2.96) โดยค่า P เท่ากบั 
0.09 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือเช้ือชาติกับการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ได้มี
ความสัมพนัธ์  กนัอยา่ง มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.13 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี =67.815, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 38.187, ค่า p-value (significance) = 0.09*ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

ภาพท่ี  4.13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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13)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัร้านค้าอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติกับการให้ความส าคัญต่อร้านค้าอยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น ผูซ้ื้อชาวนิวซีแลนด์ จีน และไทย  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70)      
ให้ความส าคญักบัร้านคา้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.50-3.35) ส่วนผูซ้ื้อ
ชาวยุโรป อเมริกนั ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่นและอ่ืนๆ ส่วนมาก (ร้อยละ 65) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีใน
ระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.33-3.17) โดยค่า P เท่ากบั 0.08 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือ
เช้ือชาติกบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.14 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็น
น้ีในระดบัปานกลาง จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือ ชาวนิวซีแลนด์ จีน และไทย ท่ีให้คะแนนเฉล่ียสูงกวา่เล็กน้อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.50-3.35) อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยค่า P เท่ากบั 0.54 กล่าวคือเช้ือชาติกบัร้านคา้อยู่
ในแหล่งท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.14 ข)    

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 

 

  
 

ภาพท่ี =38.507, ค่า p-value (significance) = 0.08* ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

ภาพท่ี = 12.819, ค่า p-value (significance) = 0.54 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.14 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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14)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผู้ขายมีอธัยาศัยทีด่ีในการขาย 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติกับผูข้ายมีอัธยาศัยท่ีดีในการขายผลิตภัณฑ์
กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้น ชาวญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาและจีน ให้
ความส าคญัต่อผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00-3.40) ส่วนชาวไทย ยุโรป 
และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22-3.00) โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขายไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 
4.15 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ชาวญ่ีปุ่น นิวซีแลนด ์
อเมริกัน ออสเตรเลีย และอ่ืนๆ ให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ผู ้ขายมีอัธยาศัยท่ี ดีในการขาย                  
อยู่ท่ีระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00-3.41) ส่วนชาวจีน และยุโรป ให้ความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง                 
(ค่าเฉล่ีย 3.03-3.00)โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัผูข้ายมี
อธัยาศยัท่ีดีในการขายไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.15 ข) 

 (ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี =87.702, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 50.089, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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15)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการรับเปลีย่นผลติภัณฑ์ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์
ของผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่า ส าหรับ ผูซ้ื้อชาวยุโรปและอ่ืนๆ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 80) ให้
ความส าคญักบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 5.00-4.00) ส่วน     
ผูซ้ื้อชาวออสเตรเลีย ไทย จีนญ่ีปุ่น ส่วนมาก (ร้อยละ 60) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบัปาน
กลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.29-2.78) ในขณะท่ีผูซ้ื้อชาวอเมริกนั ใหค้วามส าคญักบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์
ดว้ยคะแนนเฉล่ียเพียง 2.20 ซ่ึงนบัว่าให้ความส าคญัในระดบัน้อย ส่วนชาวนิวซีแลนด์ ส่วนน้อยให้
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด โดยค่า P เท่ากับ 0.00 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
กล่าวคือเช้ือชาติกบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.16 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตัวอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้ น พบว่าส าหรับตัวอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวจีน 
อเมริกัน และอ่ืนๆความส าคญักับประเด็นน้ีในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00-3.35) จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือ        
ชาวญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ไทย  อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.83-2.68 หรืออยู่ใน
ระดบัปานกลางและมีเพียงเล็กนอ้ยคือชาว นิวซีแลนดมี์ (ค่าเฉล่ีย 2.25) ในระดบัความส าคญันอ้ย โดย
ค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.16 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ก  =54.302, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข  = 65.143, ค่า p-value (significance) = 0.00***ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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16)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตวัอย่างผูซ้ื้อนั้ น ซ้ือชาวยุโรปและอ่ืนๆ เกือบทั้งหมด      
(ร้อยละ 85) ให้ความส าคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 5.00-
4.24) ส่วนผูซ้ื้อชาวจีน ไทย ออสเตรเลีย อเมริกนัและญ่ีปุ่น ส่วนมาก (ร้อยละ 65) ให้ความส าคญัใน
ประเด็นน้ีในระดับปานกลางมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.48-3.00) ในขณะท่ีผู ้ซ้ือชาวนิวซีแลนด ์                  
ให้ความส าคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดว้ยคะแนนเฉล่ียเพียง 1.00 ซ่ึงนบัวา่ให้ความส าคญัใน
ระดบัส าคญันอ้ยท่ีสุด โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกบัการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.17 ก)  
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติใหค้วามส าคญักบัประเด็น
น้ีในระดบัปานกลาง จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวอเมริกาท่ีใหค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่เล็กนอ้ย คือ 3.86 คะแนน 
หรืออยู่ในระดับมาก โดยค่า P เท่ากับ 0.11 กล่าวคือเช้ือชาติกับการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.17 ข) 
 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 
 

ภาพท่ี ก =91.9709, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี = 37.112, ค่า p-value (significance) = 0.11 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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17)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการมีบริการจัดส่งผลติภัณฑ์ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกับการให้ความส าคญัต่อการการบริการจดัส่ง
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พบว่าส าหรับตัวอย่างผูซ้ื้อนั้ น ชาวญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย จีน และอเมริกา               
ให้ความส าคญัต่อการบริการจดัส่งผลิตภณัฑ์เป็นส่วนใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 3.89-3.40) อยู่ในระดับมาก    
ส่วนชาวยุโรป ไทย และอ่ืนๆ ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18-3.00)โดยค่า P เท่ากบั 
0.00 ท่ีมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกับกับการมีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.18 ก) 
 ส่ วนในกลุ่มตัวอย่างผู ้ท่ี ไม่ ซ้ื อนั้ น  พบว่าส าห รับตัวอย่างผู ้ ท่ี ไม่ ซ้ื อนั้ น  ผู ้ท่ี ไม่ ซ้ื อ                  
ชาวนิวซีแลนด์ ยุโรปให้ความส าคญัในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00-3.75) ส่วนชาวญ่ีปุ่นให้ความส าคญั
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) และชาวออสเตรเลีย จีน อเมริกนั ไทย และอ่ืนๆ ให้ความส าคญัใน
ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.75-2.63) โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือเช้ือชาติ
กบักบัการมีบริการจดัส่งผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.18 ก) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 

 ภาพท่ี =63.388, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 54.443, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการมีบริการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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18)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการมีผู้แนะน าให้มาซ้ือผลติภัณฑ์ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการมีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว 
พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อนั้น เช้ือชาติทุกเช้ือชาติใหค้วามส าคญัต่อการมีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.00-3.52) อยู่ในระดบัมาก โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือ
เช้ือชาติกบักบัการมีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.19 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวญ่ีปุ่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกนั ให้ความส าคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83-3.43) ส่วนชาวจีน ไทย 
ยโุรป และอ่ืนๆ ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38-2.67) โดยค่า P เท่ากบั 0.15 กล่าวคือ
เช้ือชาติกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.19 ก) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

  ภาพท่ี =40.590, ค่า p-value (significance) = 0.00*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี ข = 19.277, ค่า p-value (significance) = 0.15 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการมีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือผลิตภณัฑ์ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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19)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการรับรู้ถึงตัวผลติภัณฑ์ 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์
ของผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว พบวา่ส าหรับตวัอยา่งผูซ้ื้อนั้น ซ้ือชาวออสเตรเลียและอ่ืนๆ เกือบทั้งหมด 
(ร้อยละ 90) ให้ความส าคญักบัการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย5.00-4.43) 
ส่วนผูซ้ื้อชาวจีน ยุโรป ญ่ีปุ่น อเมริกนั ส่วนมาก (ร้อยละ 69) ให้ความส าคญัในประเด็นน้ีในระดบั
ปานกลางถึงมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.18-3.40) ในขณะท่ีผูซ้ื้อชาวนิวซีแลนด์ ให้ความส าคญักบัการรับรู้
ถึงตวัผลิตภณัฑ์ด้วยคะแนนเฉล่ียเพียง 3.00  ซ่ึงนับว่าให้ความส าคญัในระดับปานกลาง โดยค่า P 
เท่ากับ 0.10 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือเช้ือชาติกับกบัการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.20 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบวา่ ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็น
น้ีในระดบัปานกลาง จะมีก็แต่ผูท่ี้ไม่ซ้ือชาวยุโรป จีน ญ่ีปุ่น ไทย อเมริกนั และอ่ืนๆ ท่ีให้คะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่เล็กนอ้ย คือ 4.00-3.43 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัมาก โดยค่า P เท่ากบั 0.23 กล่าวคือเช้ือชาติกบั
การรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์ ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.20 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 
 

    

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ก =29.556, ค่า p-value (significance) = 0.10* ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

ภาพท่ี  ข = 25.384, ค่า p-value (significance) = 0.23 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี 4.20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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20) ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัผลติภัณฑ์แบบใหม่ๆ เข้ามาในตลาด 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติกบัการให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์แบบใหม่ๆ           
เขา้มาในตลาดของผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว พบวา่ผูท่ี้ซ้ือเกือบทุกเช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี
ในระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูซ้ื้อชาวจีน ไทย อเมริกนั และนิวซีแลนด์ ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์
แบบใหม่ๆเขา้ตลาดดว้ยคะแนนต ่ากวา่เล็กนอ้ยเพียง 4.10-3.50 ซ่ึงนบัว่าให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยค่า P เท่ากบั 0.94 กล่าวคือเช้ือชาติกับผลิตภณัฑ์แบบใหม่ๆ เขา้มาในตลาดไม่มีความสัมพนัธ์     
ทางสถิติ (ภาพท่ี 4.21 ก) 
 ส่วนในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น พบว่าส าหรับตวัอย่างผูท่ี้ไม่ซ้ือนั้น ผูท่ี้ไม่ซ้ือเกือบทุก      
เช้ือชาติให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบัมาก จะมีก็แต่ผูซ้ื้อชาวอเมริกนั ท่ีให้คะแนนเฉล่ียสูงกวา่
เล็กน้อย คือ 4.43 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่า P เท่ากบั 0.01 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 กล่าวคือเช้ือชาติกับกับผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ เข้ามาในตลาดได้มีความสัมพันธ์กันอย่าง                
มีนยัส าคญั (ภาพท่ี 4.21 ข) 

(ก) กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อ     (ข) กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไม่ซ้ือ 

 

 

ภาพท่ี ก =17.055, ค่า p-value (significance) = 0.94 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพท่ี ข = 46.384, ค่า p-value (significance) = 0.01*** ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพท่ี 4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัผลิตภณัฑแ์บบใหม่ๆ เขา้มาในตลาด 

หมายเหตุ    :  ตวัเลขในแผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.5.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลติภัณฑ์มีรูปแบบสีสันสวยงาม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีรูปแบบสีสันสวยงามจะเห็นได้ว่า 
ระดบัรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ รายไดน้อ้ยและรายไดสู้งมีโอกาสในการซ้ือท่ีใกลเ้คียง
กนั มากกว่าผูท่ี้มีรายได้ปานกลางค่าเฉล่ีย 3.55-3.35 ผูท่ี้มีรายได้ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.41โดยค่า P 
เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีรูปแบบสีสัน
สวยงามไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นวา่ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัรูปแบบสีสันสวยงาม เห็นวา่จากค่าเฉล่ีย  
ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัอยูใ่นระดบั 3.02-3.07 มีการกระจายตวัของขอ้มูล ในระดบัน้อยท่ีสุด ถึงมาก 
โดยค่า P เท่ ากับ 0.21 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับผลิตภัณฑ์ มี รูปแบบสีสันสวยงามไม่ มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.45) 

ตารางท่ี  4.45 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสนัสวยงาม 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 14.30 45.20 26.20 9.50 4.80 3.55 =17.126 

20,001 – 50,000 บาท - 68.50 9.30 16.70 5.60 3.41 df =8 
มากกวา่  50,000 บาท 11.70 41.70 23.30 16.70 6.70 3.35 P =0.02** 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท - 24.40 58.50 12.20 4.90 3.02 =8.369 

20,001 – 50,000 บาท - 33.30 50.70 7.20 8.70 3.09 df =6 
มากกวา่  50,000 บาท - 17.40 73.90 6.50 2.20 3.07 P =0.21 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลติภัณฑ์มีรูปแบบแปลกตา 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีรูปแบบแปลกตาจะเห็นไดว้า่ ระดบั
รายได้มีผลไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ผูมี้รายไดน้้อยและมากมีโอกาสในการซ้ือมากกว่า
รายไดก้ลาง ค่าเฉล่ียของผูมี้รายไดต้  ่า สูง และปานกลาง เฉล่ียอยูท่ี่ 3.74 3.63 และ 3.50 ตามล าดบั โดย
โดยค่า P เท่ากบั 0.30 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีรูปแบบแปลกตาไม่มีความสัมพนัธ์
ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นวา่ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีรูปแบบแปลกตา เห็นวา่จาก
ค่าเฉล่ีย ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัอยูใ่นระดบั 2.97-3.02 มีการกระจายตวัของขอ้มูล ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ถึงมาก รายไดส่้วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูท่ี้ไม่ซ้ือ เห็นจากผูมี้รายไดน้อ้ย และปานกลาง 
มีโอกาสซ้ือมากกวา่ผูมี้รายไดสู้ง โดยค่า P เท่ากบั 0.04 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือรายได้
ส่วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตาไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.46) 

ตารางท่ี  4.46  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 31.00 11.90 57.10 - 3.74 =4.794 

20,001 – 50,000 บาท 16.70 16.70 66.70 - 3.50 df = 4 
มากกวา่  50,000 บาท 20.00 23.30 56.70 - 3.63 P = 0.30 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซ้ือ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท - 24.40 53.70 22.00 3.02 =9.971 

20,001 – 50,000 บาท - 27.50 42.00 30.40 2.97 df = 4 
มากกวา่  50,000 บาท - 13.00 71.70 15.20 2.98 P = 0.04** 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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3) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลติภัณฑ์มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ จะเห็นไดว้่า 
ระดบัรายไดมี้ผลไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ รายไดน้อ้ยและมากมีโอกาสในการซ้ือมากกวา่
รายได้กลาง ค่าเฉล่ียของผูมี้รายได้ต ่า สูง และปานกลาง เฉล่ียอยู่ท่ี 3.93 3.98 และ 3.89 ตามล าดับ    
โดยโดยค่า P เท่ากับ 0.46 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือจะเห็นว่าระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกับผลิตภณัฑ์มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์         
เห็นวา่จากค่าเฉล่ีย ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัอยูใ่นระดบั 3.70-3.78 มีการกระจายตวัของขอ้มูล ในระดบั
ปานกลางถึงมากท่ีสุด รายไดส่้วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูท่ี้ไม่ซ้ือ เห็นจากผูมี้รายไดน้อ้ย 
และปานกลาง มีโอกาสซ้ือมากกวา่ผูมี้รายไดสู้ง โดยค่า P เท่ากบั 0.02 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
(ตารางท่ี 4.47) 

ตารางท่ี  4.47 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 31.00 33.30 33.30 2.40 3.93 =5.620 

20,001 – 50,000 บาท 22.20 50.00 22.20 5.60 3.89 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 31.70 36.70 30.00 1.70 3.98 P = 0.46 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 17.70 43.90 39.00 - 3.78 =14.192 

20,001 – 50,000 บาท 29.00 21.70 42.00 7.20 3.70 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 15.20 39.10 45.70 - 3.73 P = 0.02** 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลติภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ กลุ่มผูมี้รายไดทุ้ก

กลุ่ม มีโอกาสในการซ้ือมีผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายรูปแบบเป็นเหจุผลในการตัดสินใจ                 
จะเห็นไดว้า่ผูมี้รายไดน้อ้ยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือร้อยละ 3.81  มีโอกาสในการซ้ือมากกวา่กลุ่มมีรายได้
ปานกลาง และมาก ผูมี้รายไดต้  ่า แต่ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง   
มีนยัส าคญั 

ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือ ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลางเป็นส่วนมากคือส่วนน้ีให้
ความสนใจในระดบัปานกลางแต่จะมีให้คะแนนมากพอสมควร แต่ไม่มากนกั โดยค่า P เท่ากบั 0.17 
กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบไม่ มีความสัมพันธ์ทางสถิติ            
(ตารางท่ี 4.48) 
 

ตารางท่ี  4.48  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 28.60 31.00 35.70 2.40 2.40 3.81 =20.443 

20,001 – 50,000 บาท 14.80 53.70 25.90 - 5.60 3.72 df =8 
มากกวา่  50,000 บาท 20.00 33.30 33.30 13.30 - 3.60 P =0.00*** 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 7.30 22.00 48.80 17.10 4.90 3.10 =11.513 

20,001 – 50,000 บาท 4.3 30.40 40.60 15.90 8.70 3.06 df =8 
มากกวา่  50,000 บาท 2.20 19.60 67.40 10.90 - 3.13 P=0.17 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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5) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลติภัณฑ์มีระดับราคา 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัผลิตภณัฑ์มีหลากหลายระดบัราคา กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดต้ ่าและ
รายไดสู้ง ไดรั้บความสนใจมากกวา่ผูมี้รายไดป้านกลาง ในส่วนน้ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มี
หลากหลายระดับราคา มากกว่าผูท่ี้มีรายได้ปานกลาง โดยค่าเฉล่ียผูมี้รายได้สูงและผูมี้รายได้ต ่ามี
ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัมากนกัร้อยละ 3.55-3.77 ส่วนผูมี้รายไดป้านกลางอยู่ท่ีร้อยละ 3.28 โดยค่า P 
เท่ากบั 0.06 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์มีหลากหลาย
ระดบัราคาไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความแตกต่างของกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือโดยมีการกระจายตวั
ตั้งแต่นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงมากท่ีสุด โดยท่ีมีระดบัคะแนนอยูป่านกลางเป็นส่วนมากและกระจายไปมาก
และน้อย แต่จากค่าเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนักนัมากนักอยู่ท่ีรายได้สูง รายได้กลาง และรายได้ต ่าอยู่ท่ี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.00 2.96 และ2.91 โดยค่า P เท่ากบั 0.10 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือ
รายได้ส่วนบุคคลกับผลิตภัณฑ์มีหลากหลายระดับราคาได้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ      
(ตารางท่ี 4.49) 

ตารางท่ี  4.49  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายระดบัราคา 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑมี์หลากหลายระดบัราคา 

ค่าสถิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 23.80 37.10 69.00 - - 3.55  = 8.701 
20,001 – 50,000 บาท 3.60 16.70 77.80 - - 3.28 df =4 
มากกวา่  50,000 บาท 20.00 16.70 63.30 - - 3.57 P = 0.06* 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 4.90 22.00 46.30 22.00 4.90 3.00 =13.249 
20,001 – 50,000 บาท 4.30 29.00 29.00 29.00 8.70 2.91 df =8 
มากกวา่  50,000 บาท - 19.60 60.90 15.20 4.30 2.96 P = 0.10* 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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6) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผลติภัณฑ์สามารถต่อรองได้ 

ความสัมพนัธ์รายไดข้องผูท่ี้ซ้ือกบัรายไดก้บัผลิตภณัฑ์สามารถต่อรองได ้กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายได้
ปานกลาง จะเห็นวา่มีการใหค้ะแนนในระดบัมากถึง 57.40 โดยท่ีระดบัรายไดน้อ้ย และมาก มีคะแนน
เฉล่ียกนัไปตั้งแต่ มากท่ีสุดลงไปถึงนอ้ย ค่าเฉล่ียผูมี้รายไดน้อ้ยมีค่ามากกวา่ผูมี้รายไดสู้งและผูมี้รายได้
นอ้ย ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.57 3.48 และ 3.44 ตามล าดบั โดยค่า P เท่ากบั 0.00 ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดมี้การกระจุกตวัอยู่ท่ี ปานกลางถึงมากท่ีสุดโดยระดบั
ของผูท่ี้สนใจผูท่ี้มีรายไดม้ากมีความสนใจมากท่ีสุด โดยจากค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 4.17-4.05 โดยค่า P 
เท่ากบั 0.17 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑ์สามารถต่อรองไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ  
(ตารางท่ี  4.50)            

ตารางท่ี  4.50   ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  
ต ่ากวา่  20,000 บาท 21.40 28.60 35.70 14.30 3.57 =17.132 
20,001 – 50,000 บาท 5.60 57.40 13.00 24.10 3.44 df =6 
มากกวา่  50,000 บาท 18.30 35.00 23.30 23.30 3.48 P = 0.00*** 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 29.30 46.30 24.40 - 4.05  =7.318 
20,001 – 50,000 บาท 34.80 37.70 27.50 - 4.07 df =4 
มากกวา่  50,000 บาท 28.30 60.90 10.90 - 4.17 P = 0.12 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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7) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัแหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

ความสัมพนัธ์ของรายไดข้องผูท่ี้ซ้ือกบัแหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมี
รายไดสู้ง ไดใ้ห้ความสนใจมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้น โดยค่าเฉล่ียของระดบัรายไดสู้งร้อยละ 4.07 มาก
ท่ีสุดส่วนระดบัรายได้ปานกลางและต ่ามีระดบัค่าเฉล่ียร้อยละ 3.72 และ 3.76 ตามล าดบั โดยค่า P 
เท่ากบั 0.08 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกบัแหล่งซ้ือสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความแตกต่างของกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือโดยมีการกระจายตวั
ตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด รายไดสู้ง รายไดก้ลาง และรายไดต้ ่า ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.00 2.96 
และ2.91 ตามล าดับ โดยค่า P เท่ากับ 0.60 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับแหล่งซ้ือสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี  4.51)   

ตารางท่ี  4.51  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัแหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 16.70 45.20 35.70 2.40 3.76 =11.010 

20,001 – 50,000 บาท 13.00 46.30 40.70 - 3.72 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 25.00 56.70 18.30 - 4.07 P = 0.08* 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท - 22.00 63.40 14.60 3.07 =2.703 

20,001 – 50,000 บาท - 33.30 53.60 13.00 3.20 df = 4 
มากกวา่  50,000 บาท - 21.70 65.20 13.00 3.09 P = 0.60 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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8) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัการจัดวางผลติภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ 

ความสัมพนัธ์รายไดข้องผูท่ี้ซ้ือกบัการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดต้ ่า
ไดใ้ห้ความสนใจมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้น โดยค่าเฉล่ียของระดบัรายไดสู้งร้อยละ 3.74 มากท่ีสุดส่วน
ระดบัรายไดป้านกลางและสูงมีระดบัค่าเฉล่ียร้อยละ 3.67 และ3 .52 ตามล าดบั โดยค่า P เท่ากบั 0.05 
ท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ไดมี้
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความแตกต่างของกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือโดยมีการกระจายตวั
ตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด รายไดสู้ง รายไดก้ลาง และรายไดต้ ่า ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.21 3.19 
และ3.10 ตามล าดบั โดยค่า P เท่ากบั 0.53 ท่ีกล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็น
หมวดหมูไ่ม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.52) 

ตารางท่ี  4.52  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัการจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 26.20 26.20 42.90 4.80 - 3.74 =18.605 

20,001 – 50,000 บาท 11.10 56.60 22.20 11.10 - 3.67 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 20.00 33.30 25.00 21.70 - 3.52 P = 0.05** 
รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 7.30 22.00 48.80 17.10 4.90 3.10 =6.984 

20,001 – 50,000 บาท 14.50 20.30 43.50 13.00 8.70 3.19 df = 8 
มากกวา่  50,000 บาท 6.50 21.70 60.90 6.50 4.30 3.20 P = 0.53 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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9) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัผู้ขายมีอธัยาศัยในการขาย 

ความสัมพนัธ์รายไดข้องผูท่ี้ซ้ือกบัการจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดต้ ่า
ไดใ้ห้ความสนใจมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้น โดยค่าเฉล่ียของระดบัรายไดสู้งร้อยละ 3.74 มากท่ีสุดส่วน
ระดบัรายไดป้านกลางและสูงมีระดบัค่าเฉล่ียร้อยละ 3.67 และ 3.52 ตามล าดบั โดยค่า P เท่ากบั 0.01 
ท่ีมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.01 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับผู ้ขายมีอัธยาศัยในการขายได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความแตกต่างของกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือโดยมีการกระจายตวั
ตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด รายไดสู้ง รายไดก้ลาง และรายไดต้ ่า ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.21 3.19 
และ3.10 ตามล าดบั โดยค่า P เท่ากบั 0.20 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัผูข้ายมีอธัยาศยัในการขายไม่
มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.53) 

ตารางท่ี  4.53 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัผูข้ายมีอธัยาศยัในการขาย 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผูข้ายมีอธัยาศยัในการขาย ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 2.40 38.10 52.40 7.10 3.36 =15.869 

20,001 – 50,000 บาท - 33.30 55.60 11.10 3.22 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 11.70 31.70 35.00 21.70 3.33 P = 0.01*** 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 12.20 31.70 34.10 22.00 3.78 =8.512 

20,001 – 50,000 บาท 20.30 14.50 44.90 20.30 3.35 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 13.00 23.90 52.20 10.90 3.39 P = 0.20 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

 
 
 
 
 



 

102 

 

10) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัการจัดส่งผลติภัณฑ์ 

ความสัมพนัธ์รายไดข้องผูท่ี้ซ้ือกบัการจดัส่งผลิตภณัฑ์ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดต้ ่าและรายไดสู้ง
ไดใ้ห้ความสนใจมากกว่าระดบัรายไดป้านกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัรายไดสู้งและต ่าร้อยละ 3.45 
และ 3.40 ส่วนระดบัรายได้ปานกลางร้อยละ 3.17 โดยค่า P เท่ากบั 0.10 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.10 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัการจดัส่งผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความแตกต่างของกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือโดยมีการกระจายตวั
ตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมาก รายไดสู้ง รายไดก้ลาง และรายไดต้ ่า ค่าเฉล่ียเท่ากนัอยูท่ี่ร้อยละ 2.46 โดย
ค่า P เท่ากับ 0.13 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับการจดัส่งผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 
(ตารางท่ี 4.54) 

ตารางท่ี  4.54  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
การจดัส่งผลิตภณัฑ ์ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 16.70 14.30 66.70 2.40 - 3.45 =10.483 

20,001 – 50,000 บาท - 22.20 72.20 5.60 - 3.17 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท 11.70 18.30 68.30 1.70 - 3.40 P = 0.10* 
รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท - 7.30 53.70 17.10 22.00 2.46 =9.694 

20,001 – 50,000 บาท - 14.50 34.80 33.30 17.40 2.46 df = 6 
มากกวา่  50,000 บาท - 6.50 43.50 39.10 10.90 2.46 P = 0.13 
หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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11) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกบัการมีผู้แนะน าให้มาใช้บริการ 

ความสัมพนัธ์รายไดข้องผูท่ี้ซ้ือกบัการมีผูแ้นะน าให้มาใชบ้ริการ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดต้  ่าและ
รายได้ปานกลางได้ให้ความสนใจมากกว่าระดบัรายได้สูง โดยค่าเฉล่ียของระดบัรายได้ปานกลาง   
และรายไดต้ ่าร้อยละ 3.83 และ 3.88 ส่วนระดบัรายไดป้านสูงร้อยละ 3.73 โดยค่า P เท่ากบั 0.03 ท่ีมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 กล่าวคือรายได้ส่วนบุคคลกับการมีผู ้แนะน าให้มาใช้บริการได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความแตกต่างของกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือโดยมีการกระจาย
ตวัตั้ งแต่น้อยไปจนถึงมาก รายได้สูง รายได้กลาง และรายได้ต ่า ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัมากนักอยู ่      
ท่ีร้อยละ 3.37 ร้อยละ 3.16 และร้อยละ 3.29  ค่า P เท่ากบั 0.15 กล่าวคือรายไดส่้วนบุคคลกบัการมีผู ้
แนะน าใหม้าใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.55) 

ตารางท่ี  4.55  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดส่้วนบุคคลกบัการมีผูแ้นะน าใหม้าใชบ้ริการ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
การมีผูแ้นะน าใหม้าใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  

ต ่ากวา่  20,000 บาท 28.60 31.00 40.50 - 3.88 =10.471 

20,001 – 50,000 บาท 13.00 57.40 29.60 - 3.83 df = 4 
มากกวา่  50,000 บาท 20.00 33.30 46.70 - 3.73 P = 0.03** 

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

ต ่ากวา่  20,000 บาท - 53.70 22.00 24.40 3.29 =6.589 

20,001 – 50,000 บาท - 42.00 31.90 26.10 3.16 df = 4 
มากกวา่  50,000 บาท - 47.80 41.30 10.90 3.37 P = 0.15 
หมายเหตุ :  รายไดต้ ่า  คือ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท 
     รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 
     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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4.5.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกบัผลติภัณฑ์เป็นผลติภัณฑ์พืน้เมือง 

 จากความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดค้รอบครัวกบัผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมือง กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมี
รายไดทุ้กระดบัมีความใกลเ้คียงในการให้คะแนนการตอบ คือให้คะแนนอยูใ่นกลุ่ม ปานกลางถึงมาก
ท่ีสุดแต่จะมีเพียงผูมี้รายไดป้านกลางถึงมากท่ีจะมีการตอบคะแนนแบบนอ้ย โดยจากค่าเฉล่ียจะอยูใ่น 
4.00-4.22 ซ่ึงคะแนนส่วนน้ีอยู่ในระดับมาก โดยค่า P เท่ากับ 0.83 กล่าวคือรายได้ครอบครัวกับ
ผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 
 แต่แตกต่างจากผูท่ี้ไม่ซ้ือในระดบัรายไดใ้นครอบครัวแต่ละระดบัจะเห็นไดว้า่ ผูมี้รายไดน้อ้ย
มีความสนใจในระดับปานกลาง และน้อยเป็นอย่างมาก แต่ค่ าเฉ ล่ียต ่ าถึงระดับ  2.80 -2.93                
ส่วนครอบครัวท่ีมีรายได้สูงและปานกลาง จะเฉล่ียอยู่ท่ี 3.17-3.48 ในส่วนคะแนนจะอยู่ระหว่าง             
มากถึงน้อย ส่วนมากจะอยู่ในช่วงความสนใจระดบักลาง จะเห็นวา่ผูท่ี้ไม่ซ้ือ มีการให้คะแนนมีการ
กระจายตวัซ่ึง โดยค่า P เท่ากบั 0.05 ท่ีมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือรายได้ครอบครัวกับ
ผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.56) 

ตารางท่ี  4.56 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดค้รอบครัวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
ผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง ค่าสถิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ค่าเฉล่ีย  

10,001–15,000 บาท 27.30 54.50 18.20 - 4.09 = 7.370 

15,001–20,000 บาท    36.80 47.40 15.80 - 4.21 df =12 

20,001–30,000 บาท    23.30 60.00 10.00 6.70 4.00 P= 0.83 

30,001–50,000 บาท 33.30 58.30 5.60 2.80 4.22  

มากกวา่50,000 บาท 35.00 56.70 5.00 3.30 4.23  

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซื้อ) 

10,001–15,000 บาท - 14.30 64.30 21.40 2.93  = 20.840 

15,001–20,000 บาท    - 20.00 40.00 40.00 2.80 df =12 

20,001–30,000 บาท    10.30 34.50 48.30 6.90 3.48 P= 0.05** 

30,001–50,000 บาท 5.60 22.20 55.60 16.70 3.17  

มากกวา่50,000 บาท 1.90 36.50 50.00 11.50 3.29  

หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้ั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท    
    รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 

     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท   
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกบัผลติภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ 
 จากความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดค้รอบครัวกบัผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมี
รายไดน้้อย มีโอกาสในการซ้ือเพราะมองเห็นค่าผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ให้การตดัสินใจซ้ือใน
ส่วนน้ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.82-3.58 ส่วนผูมี้รายไดก้ลาง และผูมี้รายไดสู้งมีการกระจายตวัของ
ขอ้มูล ท่ีระดบัใกลเ้คียงกนัท่ี มากสุด ถึง ปานกลาง พอๆกนั มีค่าเฉล่ียท่ี 3.81-3.63 ทั้งผูมี้รายไดน้อ้ยถึง          
ผูมี้รายไดม้ากมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั โดยค่า P เท่ากบั 0.82 กล่าวคือรายไดค้รอบครัวกบัผลิตภณัฑ์มี
หลากหลายรูปแบบไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 
 และความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ไม่ซ้ือ ผูมี้รายได้น้อย ปานกลาง และมากมีการกระจายตัว   
แสดงวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย ปานกลาง และมาก ไดใ้ห้ความส าคญัในการซ้ือของผลิตภณัฑ์มีหลากหลาย
รูปแบบ หมายความวา่ ผูท่ี้ไม่ซ้ือมีส่วนน้ีเป็นเหตุผลส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ โดยค่า P เท่ากบั 0.05 ท่ี
มีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือรายได้ครอบครัวกับผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบได้มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.57) 

ตารางท่ี  4.57 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดค้รอบครัวกบัผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 

รายได้ของผู้ที(่ซื้อ) 
 ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ ค่าสถิติ 

มากสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  

10,001–15,000 บาท 18.20 54.50 18.20 9.10 - 3.82 = 24.372 

15,001–20,000 บาท    10.50 57.90 21.10 - 10.50 3.58 df =16 

20,001–30,000 บาท    30.00 26.70 36.70 - 6.70 3.73 P = 0.82 

30,001–50,000 บาท 22.20 38.90 36.10 2.80 - 3.81  

มากกวา่50,000 บาท 18.30 38.30 21.70 11.70 - 3.63  

รายได้ของผู้ที(่ไม่ซือ้) 

10,001–15,000 บาท 7.10 28.60 35.70 21.40 7.10 3.07  = 20.840 

15,001–20,000 บาท    12.00 28.00 44.00 12.00 4.00 3.32 df =12 

20,001–30,000 บาท    3.40 20.70 51.70 13.80 10.30 2.93 P= 0.05** 

30,001–50,000 บาท 2.80 25.00 44.40 19.40 8.30 2.94  

มากกวา่50,000 บาท 1.90 25.00 61.50 11.50 - 3.17  

หมายเหตุ :  รายไดต้  ่า  คือ รายไดต้ั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท    
    รายไดป้านกลาง คือ รายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท 

     รายไดสู้ง คือ รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท   
    * นยัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 *** นยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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 จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผูซ้ื้อและผูท่ี้ไม่ซ้ือ พบว่ามีได้มี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่งสรุปไดด้งัน้ี 

อาย ุ 
ผู้ซ้ือ ผู้ทีไ่ม่ซ้ือ 

- ร้านคา้อยูใ่นแหล่งเท่องเท่ียว - ผลิตภณัฑค์วามเหมาะสมในการน าไปใช ้
- มีบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ - ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย 

 - การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 - การใหค้วามรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ 
 - การผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่เขา้มาในตลาด 
 
การศึกษา 

ผู้ซ้ือ ผู้ทีไ่ม่ซ้ือ 
- การบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ - การบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 

 
นกัท่องเท่ียว 

ผู้ซ้ือ ผู้ทีไ่ม่ซ้ือ 
- เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง - เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม - ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา - ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต - ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 
- ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ - ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ 
- ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ - ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายระดบัราคา 
- ผลิตภณัฑค์วามเหมาะสมในการน าไปใช ้ - ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองราคาได ้
- ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย - ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 
- ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายราคา - ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 
- ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองราคาได ้ - ร้านคา้ท่ีมีบริเวณร้านสะอาด 
- การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่ง

สม ่าเสมอ 
- การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่ง

สม ่าเสมอ 
- มีการจดัส่งผลิตภณัฑ์ - มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือสินคา้ 
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เช้ือชาติ 
ผู้ซ้ือ ผู้ทีไ่ม่ซ้ือ 

- เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง - ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม - ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา - ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต 
- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต - ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 
- ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ - ผลิตภณัฑค์วามเหมาะสมในการน าไปใช ้
- ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ - ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย 
- ผลิตภณัฑค์วามเหมาะสมในการน าไปใช ้ - ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายราคา 
- ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย - ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองราคาได ้
- ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายราคา - การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ 
- ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองราคาได ้ - ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย 
- การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม - ร้านคา้ท่ีมีบริเวณร้านสะอาด 
- การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่ - มีบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 
- ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว - มีการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 
- ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย - การผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่เขา้มาในตลาด 
- ร้านคา้ท่ีมีบริเวณร้านสะอาด  
- การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอยา่ง

สม ่าเสมอ 
 

- มีบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์  
- มีการจดัส่งผลิตภณัฑ์  
- มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือสินคา้  
- การใหค้วามรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์  
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รายไดส่้วนบุคคล 
ผู้ซ้ือ ผู้ทีไ่ม่ซ้ือ 

- ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม - ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา 
- ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ - ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 
- ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายราคา - ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายราคา 
- แหล่งซ้ือสะดวกเดินไปซ้ือ  
- ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย  
- มีบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์  
- มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือสินคา้  

 
รายไดค้รอบครัว 

ผู้ซ้ือ ผู้ทีไ่ม่ซ้ือ 
- เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง - การบริการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 

 
จากความสัมพนัธ์ของลกัษณะเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละดา้นจะเห็นไดว้า่กลุ่มนกัท่องเท่ียว

ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เป็นหลกั อาทิเช่น ความเป็นสินคา้พื้นเมืองของผลิตภณัฑ ์
ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ลกัษณะท่ีน าไปใชข้องผลิตภณัฑ์ ในดา้นราคาทั้งผูซ้ื้อและผูท่ี้
ไม่ซ้ือให้ความส าคญักบัการต่อรองราคาสินคา้ ผลิตภณัฑ์มีให้เลือกหลากหลายระดบัราคาในด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวสะดวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑ ์การจดัวางเป็นหมวด
เป็นหมู่ ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย ส่วนดา้นการสนบัสนุนการขาย การจดัส่งผลิตภณัฑ ์มีผูแ้นะน า
ให้มาซ้ือสินคา้ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของผูผ้ลิตอยูส่ม ่าเสมอ ส่วนในดา้นอ่ืนๆ ผูซ้ื้อและผูท่ี้ไม่
ซ้ือ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการให้ความรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ และการผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่เขา้มาใน
ตลาด เป็นตน้ 

 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก
กะลามะพร้าวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของทั้งกลุ่มผูซ้ื้อและผูท่ี้ไม่ซ้ือไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผู ้บ ริโภคจาก 312 คน  ประกอบด้วย 3 ก ลุ่ม  คือ  ก ลุ่มคนในท้องถ่ิน                
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย  และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ในคร้ังน้ีไดส้ ารวจร้านคา้แบ่งออกเป็น
ร้านคา้ท่ีตลาดไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินววัลาย  ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินโลตสัตลาดค าเท่ียง 
อ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มคนในท้องถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00)         
เพศชาย (ร้อยละ 40.00) มีอายอุยูใ่นช่วง 20 – 29 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่แลว้มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 55.40) ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น นักเรียน/นักศึกษา อาชีพรับจ้าง และ       
คนว่างงาน มีรายไดอ้ยู่ในช่วงต ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด (ร้อยละ 63.10) และรายไดข้อง
ครอบครัวอยูใ่นช่วง 15,001-20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 32.30)  
 กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 50.70) มีอายใุนช่วง 30-39 ปี 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.00) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 85.50) ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ43.50) มีรายไดเ้ฉล่ียแลว้ 20,001-50,000 บาทต่อเดือน 
(ร้อยละ 69.60) และรายไดค้รอบครัวจะอยูท่ี่ 30,001-50,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 29.00) 
 กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.00) มีอายุในช่วง 30 – 39 ปี
มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.90) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 64.60)  เป็นนักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
(ร้อยละ32.60)  และพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 32.00) มีรายไดท่ี้ค่อนขา้งสูงคือมากกว่า 50,000 
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 52.20) และมีรายได้ครอบครัวท่ีสูงเช่นกันมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน        
(ร้อยละ 52.80)  
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคถึงการซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าว ท าให้สามารถแยกกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ รู้จกัและเคยเลือกซ้ือ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 รู้จกัแต่ไม่
เคยเลือกซ้ือ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40  และไม่รู้จกั 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 อีกทั้งในการ
ส ารวจคร้ังน้ีได้แบ่งประเภทของผูบ้ริโภคเป็น 2 ประเภท คือ ผูท่ี้ ซ้ือ(และไม่ซ้ือ) ผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว ซ่ึงจะเรียกวา่“ผูซ้ื้อ” และ “ผูท่ี้ไม่ซ้ือ” มีจ  านวน 156 คน อยา่งละเท่าๆกนั เพื่อให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือไดอ้ยา่งชดัเจน  



 

110 
 

สินคา้ท่ีผูซ้ื้อได้ตดัสินใจเลือกซ้ือนั้นพบว่า กลุ่มคนในท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวชาวไทย และ  
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟมากท่ีสุด ในช่วงร้อยละ 33.30    
ร้อยละ 37.50  และร้อยละ 36.10  ตามล าดบั 

เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ในภาพรวมท่ีเด่นท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวเป็นสินคา้จาก
ธรรมชาติ (ร้อยละ 28.80) รองลงมาคือการซ้ือเป็นของฝาก (ร้อยละ 26.90) กลุ่มคนในทอ้งถ่ินนิยมซ้ือ
เพื่อเป็นของฝาก จากเหตุผลเพราะเป็นสินคา้ท่ีซ้ือง่ายและเป็นธรรมชาติ (ร้อยละ 30.00, 26.00 และ 
22.00 ตามล าดบั) ส าหรับเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีให้ความส าคญัด้านความเป็นสินค้าจาก
ธรรมชาติ เป็นสินคา้ท่ีสวยงามและดูเหมาะจะเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 34.40 ร้อยละ 31.30 และ 
18.80 ตามล าดบั และกลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงใหค้วามเห็นเหมือนกบักลุ่มคน
ในทอ้งถ่ินและกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย  (ร้อยละ 33.30 ร้อยละ 37.50 และ ร้อยละ 36.10 ตามล าดบั) 

กลุ่มคนในท้องถ่ิน และกลุ่มนักท่องเท่ียวไทย มีความช่ืนชอบในศิลปะการผลิตสินค้า
หัตถกรรม พื้นเมืองในระดบัปานกลางในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 43.10 และ 33.30 ตามล าดบั ส่วน
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความชอบในระดบัมากถึงร้อยละ 42.10 จะเห็นได้ว่า กลุ่มตวัอย่าง     
ทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจในศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองอยู่ในระดบัปานกลาง จนถึงระดบัมาก ร้อยละ 
32.40 และ 35.30 ตามล าดบั 

พฤติกรรมการซ้ือและลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือในอดีต จากความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ของ
กะลามะพร้าวของกลุ่มคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่างถ่ิน และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
มีความต้องซ้ือปีละ 1 คร้ัง ถึงร้อยละ 55.60 ร้อยละ66.88 และ ร้อยละ54.60 ตามล าดับ แสดงว่า      
กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม มีความตอ้งการท่ีจะมาซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าวเพียงคร้ังเดียว ส่วนใหญ่เป็น
ลูกคา้ท่ีไม่ใช่กลุ่มลูกคา้ประจ าแต่มาเพียงเฉพาะบางโอกาสแต่แตกต่างกนัมากพอสมควรท่ีมีความ
ตอ้งการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อปี ท่ีมีความตอ้งการท่ีนอ้ยกวา่แต่ก็มีผูต้อ้งการซ้ือ ทั้ง 3 กลุ่มในระดบัปานกลาง 
แต่แตกต่างจากผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ 3-4 คร้ังต่อปีท่ีมีเพียงเล็กนอ้ยมากถา้เท่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าวในคร้ังสุดทา้ยและคร้ังก่อนๆ 
 ประเภทสินค้าท่ี ซ้ือค ร้ังสุดท้ายของกลุ่มคนในท้องถ่ิน และกลุ่มนักท่องเท่ียวไทย                
ได้ซ้ือเคร่ืองประดบัเป็นคร้ังสุดทา้ยถึงร้อยละ 56.50 และ 65.40 ตามล าดบั โดยท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติไดซ้ื้อเคร่ืองประดบัและของตกแต่งในจ านวนท่ีเท่าๆกนั ถึงร้อยละ 55.70 
 ส าหรับสินคา้ท่ีซ้ือคร้ังก่อน กลุ่มคนในทอ้งถ่ิน กลุ่มนกัท่องเท่ียวไทย และกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าวคร้ังก่อนมากท่ีสุดเป็นของตกแต่งบา้น กรอบรูปและ
งานแกะสลกั  ถึงร้อยละ  65.20 ร้อยละ 42.30 และ ร้อยละ57.40 ตามล าดบั ซ่ึงจากการซ้ือคร้ังก่อนจะ
มีจ านวนของนักท่องเท่ียวท่ีเลือกซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าวเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างชาติเป็น
ส่วนใหญ่ หากจะสังเกตพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแลว้ คนในทอ้งถ่ินจะนิยมซ้ือประเภทกระเป๋าและ
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โคมไฟเป็นส่ิงรองลงมาแสดงว่าสินค้าท่ีนักท่องเท่ียวนิยมในการเลือกซ้ือมีล าดับการซ้ือท่ีนิยม       
ของตกแต่งบา้น กรอบรูปงานแกะสลกั เพราะจะเป็นของท่ีน าไวต้กแต่งบา้น และโคมไฟตามความ
ตอ้งการของการใชง้าน เลือกซ้ือสร้อยขอ้มือ หรือสร้อยคอตามลกัษณะการแกะสลกัรูปแบบการผลิตท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ และสุดทา้ยให้ความส าคญักบัประเภทประเป๋าเป็นส่ิงสุดท้ายร้อยละ 55.50 ร้อยละ 
42.70 ร้อยละ 32.70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั 
 รูปแบบสินคา้ท่ีเลือกซ้ือคร้ังก่อน 
 กลุ่มคนในท้องถ่ิน ได้ซ้ือสินคา้ในคร้ังก่อนเป็นเพราะรูปแบบสินคา้มีลกัษณะคงลกัษณะ
เก่าแก่แบบสมัยก่อนแสดงถึงวฒันธรรมของชาวไทยท่ีนิยมความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์     
(ร้อยละ 21.70) ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวไทย ท่ีมีความตอ้งการสินคา้แปลกใหม่มีลวดลาย
น่าดึงดูดใจ (ร้อย 38.50) คลา้ยกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเห็นวา่ สินคา้มีลกัษณะเก่าแก่แบบ
สมยัก่อน และสินคา้ดูแปลกใหม่มีลวดลายน่าดึงดูด มีความส าคญักบัการซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าว 
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มใหค้วามส าคญักบัสินคา้มีความสวยงามแบบไทยพื้นเมืองรองลงมา แต่หาก
จะสังเกตวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่นิยมให้ความสนใจเก่ียวกบัสินคา้มีการน าลวดลายสมยัเก่ามาท าให้ดูใหม่
และลกัษณะดูเก่าแต่มีเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นประเด็นในการเลือกซ้ือสินคา้ แสดงวา่นกัท่องเท่ียวต่าง
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัมีความตอ้งการไปในทางเดียวกนัหมดรวมถึงชอบในตวัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์
ทั้งลวดลายท่ีท่ีดูแปลกใหม่แต่เป็นสินคา้ลกัษณะดูเก่าแต่มีเทคโนโลย ี

วตัถุประสงค์การน าไปใช้งานนั้น จากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่มน าไปใช้เองเป็น
หลกั ถึงร้อยละ 47.30  แสดงวา่ตอ้งการซ้ือสินคา้ไปเพื่อตวัผูซ้ื้อเองและน าไปใชต้ามวตัถุประสงค์ใน
การใช้ตามหน้าท่ีของตวัสินคา้ แสดงว่าน าไปใช้ไดจ้ริงตรงกบัความตอ้งการของตวัสินคา้ ถึงแมว้่า
จุดประสงค์การน าไปใช้มีอีก 2 แบบคือ น าไปเป็นของฝาก หรือใชท้ั้งสองรูปแบบนั้นจะเป็น 2 ใน 3 
ของวิธีในการใช้แสดงว่าการสลบัการใช้งานให้เหมาะสมและตรงตามโอกาสในการใช้งาน หากจะ
มองวตัถุประสงค์ในการใช้คร้ังก่อนนิยมน าไปใช้ตามวตัถุประสงค์ถึงร้อยละ 66.40 แต่ก็ยงัมีกลุ่ม
ตวัอยา่งบางรายน าไปใช้แตกต่างจากวตัถุประสงคห์ลกั และน าไปใชใ้หม่ตามความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นช้ินใหม่ แต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยจากการใชต้ามจุดประสงคห์ลกั ร้อยละ 21.80 และ ร้อยละ 11.80 

การเลือกซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าวในคร้ังก่อนนั้น จากการส ารวจตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีได้
เลือกซ้ือสินค้าจากกะลามะพร้าว มี เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าเพราะเป็นสินค้าพื้ น เมือง                
(ร้อยละ 66.40) และเป็นสินคา้ท่ีดูมีภาพลกัษณ์ท่ีดี (ร้อยละ 59.10)  
 การเลือกซ้ือในปัจจุบนั ผูซ้ื้อสินคา้ให้ความสนใจเคร่ืองตกแต่งมากกวา่เคร่ืองใช ้เกือบเท่าตวั
แสดงไดว้า่นกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือสินคา้จากกะลามะพร้าวในแบบของเคร่ืองตกแต่งมากกวา่ ซ่ึงคร้ังน้ีผู ้
ซ้ือเลือกซ้ือลกัษณะท่ีออกแบบทนัสมยัมากกวา่คร่ึงของทั้งหมด อยูท่ี่ร้อยละ 52.60 ซ่ึงเม่ือรวมแลว้ใน
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ด้านการออกแบบคล้ายของเก่า (ร้อยละ 22.40) และออกแบบสมยัใหม่ (ร้อยละ 25.00) ยงัไม่เป็น        
ท่ีนิยมในความคิดของผูซ้ื้อมากนกั  

จากพฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีนิยมเลือกซ้ือสินคา้จากกลุ่มตกแต่งมากกวา่เคร่ืองใช้ ผูซ้ื้อไดเ้ลือก
ประเภทโคมไฟในการซ้ือเป็นหลกั (ร้อยละ 66) และรองลงมาท่ีเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็น
อนัดบัสองซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกัคือ ของตกแต่งบา้น กรอบรูป งานแกะสลกั ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีความ
สวยงาม (ร้อยละ 53.2) แสดงวา่ในส่วนน้ีไดรั้บความตอ้งการจากลูกคา้เช่นกนั 

ส าหรับแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีนักท่องเท่ียวทั้ ง  3 ประเภทนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ             
ร้านแผงลอยวางขายตามถนนคนเดิน มีค่าเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 66 สูงท่ีสุด แสดงถึงในการท่องเท่ียวของ
กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ในเหล่งท่ีขายสินคา้ในถนนคนเดิน ซ่ึงง่ายต่อการ
เลือกซ้ือมากกวา่ในร้านคา้ท่ีมีขนาดปานกลาง 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจในการน าเสนอช่องทางการซ้ือขายในอินเตอร์เน็ตมาก
ถึงร้อยละ 92.60 ร้อยละ 68.80 และ 77.30 ตามล าดบัค่าเฉล่ียถึง 78.20 ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่สามารถเห็น
ผลิตภณัฑจ์ริง คุณภาพของสินคา้การต่อรองราคาและไม่สามารถท่ีจะต่อรองสินคา้กบัผูข้ายได ้

ผลส ารวจดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ทดแทน หากสินคา้ไม่ไดท้  ามาจากกะลามะพร้าว ส่วนใหญ่
จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากไมแ้ทนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 73.70 แสดงถึงว่านอกจากกะลามะพร้าวแล้ว 
สินคา้ท่ีท าจากไมย้งัสามารถแทนความรู้สึกของกะลามะพร้าวไดเ้ช่นกนั รองลงมา คือ สินคา้ท่ีท าจาก
เคร่ืองป้ันดินเผาและสินคา้ท่ีท าจากผา้ ร้อยละ 51.90 และร้อยละ 44.40 ตามล าดบั 

 แมจ้ะพบว่าตวัอย่างเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 90) แสดงความช่ืนชอบผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว
แล้วมีระดับความชอบไม่สูงนัก ผู ้ท่ี ซ้ือมีความชอบสินค้าจากกะลามะพร้าวอยู่ในอันดับมาก           
(ร้อยละ 39.70) และมีความชอบปานกลางหรือรู้สึกเฉยๆ กบัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 32.10 และชอบมาก
ท่ีสุดเพียงร้อยละ 9.60 ส าหรับคนท่ีไม่ ซ้ือให้ความชอบต่อสินค้าจากกะลามะพร้าวปานกลาง          
(ร้อยละ 54.50) รองลงมาจะเห็นว่ามีความชอบน้อยท่ีสุด (ร้อยละ19.20) และมีความชอบน้อย        
(ร้อยละ14.10) ส าหรับทศันคติท่ีมีต่อร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้จากกะลามะพร้าว ของผูซ้ื้อและไม่ซ้ืออยู่
ในระดบัมากทั้งคู่ คือ ร้อยละ 49.40 และร้อยละ 50.00 

 ส่วนด้านการน าสินค้าจากกะลามะพร้าวเป็นของฝากนั้ น คนท่ีซ้ือเคยได้รับของฝาก        
จ  านวน 30 คน และคนท่ีไม่ซ้ือเคยได้รับแค่ 6 คน ท าให้เห็นว่าจากกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 312 คน          
มีผูท่ี้ได้รับเพียงแค่ 36 คน  จะเห็นว่ากลุ่มท่ีเคยซ้ือกลับมาซ้ือสินคา้อีกรอบ แสดงถึงความชอบใน
สินค้านั้นส าหรับของฝากท่ีเคยได้รับ คือ โคมไฟกะลามะพร้าว กระเป๋ากะลามะพร้าว ตุ๊กตาสัตว ์
สร้อยคอ ออมสินมา้กะลามะพร้าวทพัพี ท่ีวางสบู่ โมบายกะลามะพร้าว เป็นตน้  เม่ือพิจารณาจากผูท่ี้
เคยไดรั้บของฝาก ผูบ้ริโภคทั้งคนท่ีซ้ือและผูท่ี้ไม่ซ้ือมากเกินคร่ึงมีความประทบัใจในสินคา้ระดบัมาก  
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5.2  อภิปรายผล 

 จากขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์ตามทฤษฏีแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(consumer behavior model) โดยมีจุดเร่ิมจากการเกิดส่ิงกระตุน้ ซ่ึงในท่ีน้ีจะไดศึ้กษาส่ิงกระตุน้ส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัคือ ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) 
และการส่งเสริมการตลาด (promotion) ท่ีจะท าให้เกิดความตอ้งการและส่ือส่ิงกระตุน้นั้นผ่านเขา้มา
ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

ด้านผลติภัณฑ์  (product) 
 ผูท่ี้เลือกซ้ือ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมีผลมากเรียง 5 อนัดบัแรกตามล าดับ
ต่อไปน้ี คือ เป็นผลิตภณัฑ์พื้นเมือง  รองลงมาไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ ผลิตภณัฑ์มี
คุณภาพ ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ และผลิตภณัฑมี์มีรูปแบบแปลกตา  

ผูท่ี้ไม่เคยเลือกซ้ือ พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส าคัญในระดับมีผลมากเรียง 5 อันดับแรก
ตามล าดบัต่อไปน้ี คือ ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ รองลงมาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบประณีต   
เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ  และผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ   

 ด้านราคา  (price) 
ผูท่ี้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวแลว้ให้ความสนใจกบัราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

และราคาท่ีสามารถต่อรองได ้และผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลาย ตามล าดบั  
 ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเลือกซ้ือให้ความสนใจกบัการท่ีสามารถต่อรองได้ราคาได้ รองลงมาได้แก่ 
ราคามีความเหมาะสมผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายระดบั ตามล าดบั  

ด้านช่องทางการจ าหน่าย  (place) 
ผูท่ี้เลือกซ้ือ พบว่า  ผูบ้ริโภคให้ความสนใจในด้านช่องทางการจ าหน่าย คือ ร้านค้าอยู่ใน

แหล่งท่องเท่ียว รองลงมาไดแ้ก่ การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทาง     
ไปซ้ือ การจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ ร้านคา้ท่ีมีความสะอาดบริเวณร้าน และผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดี     
ในการขาย  ตามล าดบั   

ผู ้ท่ี ไม่ เคยเลือกซ้ือ พบว่า ผู ้บ ริโภคให้ความสนใจในด้านช่องทางการจ าหน่าย คือ               
การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม รองลงมาได้แก่ แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ ผูข้ายมี
อธัยาศยัท่ีดีในการขาย ร้านคา้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว การจดัวางผลิตภณัฑ์เป็นหมวดหมู่ ร้านคา้ท่ีมี
ความสะอาดบริเวณร้าน ตามล าดบั   
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ด้านการส่งเสริมการตลาด  (promotion) 
ผูท่ี้เลือกซ้ือ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด  คือ มีผูแ้นะน าให้มา

ใช้บริการ รองลงมาไดแ้ก่ ประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอย่างสม ่าเสมอ มีการจดัส่งผลิตภณัฑ์ มีการรับ
เปล่ียนผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

ผู ้ท่ีไม่ เคยเลือกซ้ือ พบว่า ผู ้บ ริโภคให้ความสนใจในด้านการส่งเสริมการตลาด คือ             
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตอย่างสม ่าเสมอ รองลงมาได้แก่ มีผูแ้นะน าให้มาใช้บริการ          
มีการจดัส่งผลิตภณัฑ ์และมีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

5.3 ข้อค้นพบ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัแต่ไม่เคยเลือกซ้ือ มากกวา่เพียงเล็กนอ้ยกบัผูท่ี้รู้จกัและ
เคยเลือกซ้ือ แต่มีเพียงผูท่ี้ไม่รู้จกัเพียงเล็กนอ้ยแสดงถึงวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัตวัสินคา้  

2. กลุ่มตวัอยา่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจในผลิตภณัฑ์ และเช้ือชาติจีนเป็นผู ้
ท่ีใหค้วามสนใจมากท่ีสุด(จากปริมาณของผูต้อบแบบสอบถามและปริมาณของผูเ้ลือกซ้ือสินคา้) 

3. ผูท่ี้บริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับ ตกแต่งมากกว่าเคร่ืองใช้ และเลือกซ้ือ
สินคา้ดว้ยเหตุผลเพราะเป็นของจากธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์ในตวัสินคา้ เหมาะกบัการน าไปเป็นของ
ฝาก ด้วยทศันคติท่ีมองสินค้าจากกะลามะพร้าวเป็นสินค้าพื้นเมือง น่าสนใจจากลวดลายของตัว
ผลิตภณัฑ ์

4.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟมากท่ีสุด  รองลงมา คือ
เคร่ืองประดบั/ตกแต่ง โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวเพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑ์ดูเหมาะท่ีจะเป็นของฝาก ลูกค้าท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภท เคร่ืองประดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ของตกแต่ง และ
เคร่ืองใช ้ตามล าดบั 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ี ซ้ือในคร้ังก่อนๆ จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟมากท่ีสุด รองลงมา           
คือ ของตกแต่งบา้น กรอบรูป งานแกะสลกั  ส่วนมากเลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์มีลกัษณะคงลกัษณะ
เก่าแก่แบบสมยัก่อน  รองลงมาจะเลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์ดูแปลกใหม่มีลวดลายแบบใหม่หนา้ดึงดูด  
ผลิตภณัฑมี์ความสวยงามแบบไทย ตามล าดบั 

6. ส่วนใหญ่จะน าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือไปใช้เองมากท่ีสุด และน าไปใช้ตามวตัถุประสงค์ของ
ผลิตภณัฑช้ิ์นนั้นๆ ดว้ย จากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าวในปัจจุบนั ไดเ้ลือกซ้ือเพราะเป็น
ผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง รองลงมา คือผลิตภณัฑดู์มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และเหมาะกบัการใชง้าน ส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือเคร่ืองตกแต่งมากกวา่เคร่ืองใช ้ และลกัษณะท่ีตอ้งการในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว
ในปัจจุบนั จะเลือกซ้ือในลกัษณะออกแบบทนัสมยั   
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7. แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ คือ ร้านแผงลอยตามถนนคนเดิน  
ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความสนใจในช่องทางอินเตอร์เน็ต  เน่ืองจากไม่สามารถเห็นผลิตภณัฑ์จริง 
ในเร่ืองของการใช้งาน ความคงทน คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ และหากไม่ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์จาก
กะลามะพร้าว จะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไมแ้ทนมากท่ีสุด เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จากไมส่ื้อถึงความเป็น
ศิลปหตัถกรรมของภาคเหนือไดม้าก 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าวของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่  ผู ้วิจ ัย มีข้อ เสนอแนะเพื่ อ เป็นแนวทางส าห รับผู ้ท่ี มี ส่ วน                    
จากผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ผูซ้ื้อต่างชาติไดใ้ห้ความสนใจในเร่ือง ความมีเอกลกัษณ์ศิลปะความเป็นไทย ส่วนผูซ้ื้อชาว
ไทยเน้นความเป็นธรรมชาติ รูปแบบทันสมัยและการใช้งาน ผู ้ผลิตจึงควรผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
หลากหลาย และผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมในการน าไปใช ้ จึงจะตอ้งมีการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ ให้มี
การน าศิลปะพื้นเมืองเข้ามาประกอบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกะลามะพร้าว ประดิษฐ์สินคา้รูปแบบ
ใหม่ๆ แต่ยงัคงซ่ึงความมีเอกลกัษณ์ท่ียงัคงวฒันธรรมพื้นเมืองในการผลิต สร้างช้ินงานให้เหมาะสม
กบัผูซ้ื้อทั้งสองตลาด (ชาวไทย และชาวต่างชาติ) ส่วนผูท่ี้ไม่ซ้ือ มีความสนใจในดา้นความประณีต
ของผลิตภณัฑ ์เพื่อท่ีผูซ้ื้อและผูท่ี้ไม่ซ้ือจะกลบัมาเป็นผูบ้ริโภคสินคา้อีกคร้ัง  

 
2.  ดา้นราคา 

ทั้ งด้านผูซ้ื้อและผูท่ี้ไม่ซ้ือได้ให้ความส าคัญกับการต่อรองราคา เป็นส่ิงส าคัญจึงควรตั้ ง       
กลยุทธ์ด้านราคาใหม่ เพื่อสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค เช่น การตั้งราคาสินค้าให้มีราคาสูงพอสมควร        
เพื่อให้ลูกคา้สามารถต่อรองราคาสินคา้ได้  หรือตั้งราคาสินคา้ให้ลงทา้ยด้วยเลข 9 เพื่อดึงดูดความ
สนใจ และดูเสมือนวา่ราคาถูก เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสินคา้จากกะลามะพร้าว  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เน่ืองจากผู ้ซ้ือชอบท่ีจะซ้ือโดยได้เห็นสินค้า (เช่น จากถนนคนเดิน ) ผลิตภัณฑ์จาก               
กะลามะพร้าวจึงเป็นสินคา้ประเภทกระตุน้การซ้ือเฉพาะหน้า ผูป้ระกอบการเก่ียวกบักะลามะพร้าว
ควรศึกษาช่องทาง เพื่อน าสินค้าออกแสดงตามการจดังานท่ีเก่ียวกับการแสดงสินค้าหัตถกรรม 
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เกษตรกรรม ต่างๆ เพราะจะสามารถเพิ่มการขายสินคา้ได้ และเพื่อเป็นการกระจายความสนใจต่อ
ผูบ้ริโภค ท่ีส าคญัควรจะมีการจดัการความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย มีการจดัตกแต่งร้านให้มีความ
สวยงาม โดยใช้สินคา้จากกะลามะพร้าวเป็นหลกั  แบ่งการจดัวางสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่ และควร
จดัหาท าเลท่ีตั้งใหส้ะดุดตา สามารถใหเ้ขา้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ได ้การขายผา่น internet ไม่ใช่ช่องทางหลกั
ส าหรับผูซ้ื้อชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จึงไม่แนะน าส าหรับการขายปลีก  

4. ดา้นส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์ 

จากลกัษณะของผูซ้ื้อและผูที้ไม่ซ้ือ ควรสร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค โดยการจดัการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างสม ่าเสมอ การสร้างเร่ืองราวของผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้มีการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยแต่ยงัคงแฝงเอกลกัษณ์
ดั้ งเดิมไว ้ ผูป้ระกอบการควรสอนกลุ่มหรือขอให้ส่วนราชการจดัให้มีการประกวดการแข่งขัน        
โดยอาจจดัให้มีการประกวดการแข่งขนัออกแบบผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว จดัอบรมให้ความรู้
ทางดา้นการออกแบบ ดีไซน์รูปแบบผลิตภณัฑ์และการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ และจดัแสดง ผลงาน 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลงานให้สามารถผลิตออกมาใช้งานได้จริง จัดศูนย์ให้
ค  าปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการผลิตเทคนิคใหม่ และจดักลุ่มเพื่อแสดงความ
คิดเห็นกบัผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ สามารถแนะน าสินคา้จากหนา้ร้าน  จดัท า web site ใหค้วามรู้และ
จ าหน่ายสินคา้ และเพิ่มการบริการจดัส่ง และแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีมีการช ารุดก่อนแลว้ หรือสินคา้ท่ีมี
โอกาสเสียหาย ภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีผูป้ระกอบการก าหนด เพื่อความพึงพอใจและทศันคติท่ีดี
ของผูบ้ริโภค 

5. ดา้นอ่ืนๆ  

จากการท่ีตวัอยา่งของผูท่ี้ซ้ือมีความชอบผลิตภณัฑม์ะพร้าวร้อยละ 40 เพียงระดบัมาก เท่านั้น 
และอนัดบัมากท่ีสุดมีเพียงร้อยละ 9.6 แสดงวา่ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวจึงไม่ใช่สินคา้โปรดปรานของ
ผูบ้ริโภคมากนัก และยงัเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถแทนได้ด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้ การท าการตลาด
ส าหรับผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวจึงตอ้งมีความเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง ปัจจยัดา้นความรับรู้
ของผลิตภัณฑ์ ผูซ้ื้อให้ความสนใจในส่วนน้ีอย่างมาก เน่ืองจากสินค้าผลิตจากกะลามะพร้าว มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผลิตภณัฑ ์หากจะไปประกอบตกแต่งกบัสินคา้ชนิดอ่ืน เพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ควร
จะต้องคงความมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวคงอยู่ และออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ี
ผสมผสานกับสินค้าอ่ืนๆ เพื่อความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์  ส่วนคนท่ีไม่ ซ้ือควรมีเอกสาร
ประกอบการแนะน าสินคา้ในการขายดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
 

ภาคผนวก  ก.1 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัรายได ้
ตารางผนวก ก.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัรายได ้

กลุ่มตวัอย่างที่(ซ้ือ) 
รายไดต่้อเดือน 

ค่าสถิติ > 20,000 20,001 - 
50,000 

< 50,000 รวม 

คนในทอ้งถ่ิน 16(59.30) 7(25.90) 4(14.80) 27(100.00) =35.333 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 11(34.40) 17(53.10) 4(12.50) 32(100.00) df = 4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 15(35.70) 30(55.60) 52(86.70) 97(100.00) = 0.00 
กลุ่มตวัอย่างที่(ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน 25(65.80) 9(23.70) 4(10.50) 38(100.00) = 73.749 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 5(13.50) 31(83.80) 1(2.70) 37(100.00) df = 4 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 11(13.60) 29(35.80) 41(50.60) 81(100.00) = 0.00 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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ตารางผนวก  ก.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งความถ่ีของการมาเท่ียว 

กลุ่มตัวอย่างที(่ซ้ือ) 
ความถ่ีของการมาเท่ียว 

ค่าสถิติ 
คร้ังแรก คร้ังท่ี 2 เดือนละคร้ัง นานๆมาคร้ัง 

ตอนมีเทศกาล 
ส าคญั 

อ่ืนๆ รวม 

คนในทอ้งถ่ิน - 2(7.40) 7(25.90) 6(22.20) 5(18.50) 7(25.90) 27(100.00) = 62.786 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 1(3.10) 2(6.30) 2(6.30) 7(21.90) 17(53.10) 3(9.40) 32(100.00) df =10 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 28(28.90) 27(27.80) 1(1.00) 12(12.40) 24(24.70) 5(5.20) 97(100.00)  P =0.00 
กลุ่มตัวอย่างที(่ไม่ซ้ือ) 
คนในทอ้งถ่ิน - 1(2.60) 7(18.40) 12(31.60) 4(10.50) 14(36.80) 38(100.00) = 69.496 
คนไทยนอกทอ้งถ่ิน 3(8.10) 3(8.10) 2(5.40) 7(18.90) 19(51.40) 3(8.10) 37(100.00) df =10 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 22(27.20) 19(23.50) 6(7.40) 9(11.10) 23(28.40) 2(2.50) 81(100.00) P=0.00 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 

 
  

 



 

 
 

ภาคผนวก  ก.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัอายุ 

ตารางผนวก  ก.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัอาย ุ

รายได้ของผู้ที(่ซ้ือ) 
 อาย ุ

ค่าสถิติ 
 ต ่ากวา่20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60  ปีข้ึนไป รวม 

ต ่ากวา่  20,000 บาท  7(16.70) 26(61.90) 6(14.30) 1(2.40) 2(4.80) - 42(100.00) = 81.056 
20,001 – 50,000 บาท  - 16(29.60) 22(40.70) 9(16.70) 4(7.40) 3(5.60) 54(100.00) df =10 
มากกวา่  50,000 บาท  - 1(1.70) 27(45.00) 15(25.00) 16(26.70) 1(1.70) 60(100.00) P=0.00 
รายได้ของผู้ที(่ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20,000 บาท  10(24.40) 25(61.00) 6(14.60) - - - 41(100.00)   = 103.524 
20,001 – 50,000 บาท  - 22(31.90) 30(43.50) 6(8.70) 5(7.20) 6(8.70) 69(100.00) df =10 
มากกวา่  50,000 บาท  - - 19(41.30) 14(30.40) 13(28.30) - 46(100.00) P=0.00 
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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ภาคผนวก  ก.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัอาชีพ 
ตารางผนวก  ก.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัอาชีพ 

รายได้ของผู้ที(่ซ้ือ) 

อาชีพ 

ค่าสถิติ 
พนกังาน
บริษทั 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/นกั

ธุรกิจ 

อาชีพอ่ืนๆ รวม 

ต ่ากวา่  20,000 บาท 9(21.40) 2(4.80) 6(14.30) 25(59.50) 42(100.00) =47.661 
20,001 – 50,000 บาท 24(44.40) 9(16.70) 13(24.10) 8(14.80) 54(100.00) df =6 
มากกวา่  50,000 บาท 16(26.70) 7(11.70) 31(51.70) 6(10.00) 60(100.00) =0.000 
รายได้ของผู้ที(่ไม่ซ้ือ) 
ต ่ากวา่  20,000 บาท 12(29.30) 1(2.40) 3(7.30) 25(61.00) 41(100.00) =57.721 
20,001 – 50,000 บาท 31(44.90) 12(17.40) 16(23.20) 10(14.50) 69(100.00) df =6 
มากกวา่  50,000 บาท 11(23.90) 5(10.90) 26(56.50) 4(8.70) 46(100.00) =0.000 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ คือ  นกัเรียน/นกัศึกษา  คนวา่งงาน  ขา้ราชการเกษียณ   
ท่ีมา : จากการค านวณ (2556) 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 

เร่ือง “ปั จจัย ท่ี มีผลต่อการตัด สินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ีท าจากกะลามะพ ร้าวของผู ้บ ริโภค                    
ในอ าเภอ เมือง จงัหวดัเชียงใหม่” 

 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรวทิยาสาสตรมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจ

เกษตร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติท่ีมีต่อการผลิตภัณฑ์จาก

กะลามะพร้าว ข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ต้องการศึกษาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์จาก

กะลามะพร้าวและผูท่ี้ตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีจะเขา้มาลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจท่ี ซ่ึงจะใช้เป็น

แนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคในทา้ยท่ีสุด

ดว้ย ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัโดยการศึกษาคร้ังน้ีจะน าเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น   

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

 

 

นายปิติพงษ ์เมษสุวรรณ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

วทิยาสาสตรมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าขีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน □ หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 
1. ท่านรู้จักและเคยเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หรือไม่ 

    □ 1. รู้จกัและเคยเลือกซ้ือ □  2.รู้จกัแต่ไม่เคยเลือกซ้ือ □ 3.ไม่รู้จกั 
2.  เพศ 

□ 1. ชาย   □ 2. หญิง 
3.    อายุ 

□ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี  □ 2. 20 – 29 ปี  □ 3. 30 - 39 ปี 
□ 4. 40 - 49 ปี  □ 5. 50 – 59 ปี  □ 6. 60 ปีและสูงกวา่ 

4. สถานภาพเช้ือชาติ 
 □ 1. ชาวไทย   □ 2. ชาวจีน  □ 3. ชาวญ่ีปุ่น  
 □ 4. ชาวยโุรป  □ 5. ชาวออสเตรเลีย  □ 6. ชาวนิวซีแลนด ์
 □ 7. ชาวอเมริกนั  □ 8. อ่ืนๆ 

5.  ภูมิล าเนา 
 □ 1. พกัอาศยัในเชียงใหม่ □ 2. นกัท่องเท่ียวไทย  □  3 .  ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว

ชาวต่างชาติ 
6. ระดับการศึกษา 

 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี □ 2. ปริญญาตรี  □ 3. ปริญญาโท 
 □ 4. ปริญญาเอก 

7. อาชีพปัจจุบัน 
 □ 1. พนกังานบริษทัเอกชน □ 2. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 □ 3. ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ □4. อาชีพอ่ืนๆ 

8. รายได้ส่วนบุคคล ( บาท/เดือน ) 
□1. ต ่ากวา่20,000 บาท □ 2. 20 ,000 – 50,000 บาท       □  3 . มากกว่า 

50,000 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายต่อครอบครัว ( บาท/เดือน ) 

□ 1. 10,001 – 15,000 บาท □ 2. 15,001 – 20,000 บาท   □ 3. 20,001 – 30,000 บาท    
□ 4. 30,001 – 50,000 บาท □ 5. มากกวา่ 50,000 บาท 
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10. ท่านมาเทีย่วถนนคนเดินบ่อยมากน้อยเพยีงใด 
 □ 1. มาคร้ังแรก  □ 2. มาคร้ังท่ี 2   □ 3. มาเดือนละคร้ัง 
 □ 4. นานๆ มาคร้ัง  □ 5. มาตอนมีเทศกาลส าคญั □ 6. อ่ืนๆ 

11.ส่วนมากท่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวกลุ่มไหนบ้าง 
□ 1. เคร่ืองประดบั / ตกแต่ง  □ 2.ผลิตภณัฑป์ระเภทตุก๊ตาสัตว ์
□ 3. ผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า  □ 4.ผลิตภณัฑป์ระเภทโคมไฟ  
□ 5.ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 

12. ท่านซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ท่านเลอืกซ้ือเพราะเหตุผลอะไร 
□ 1.  เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น   □ 2.เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะเป็นของฝาก 
□ 3. เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัการใชง้าน □  4.เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี มีความสวยงาม 
□ 5. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  □ 6.เป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 
□7.อ่ืนๆ 

13. ท่านเป็นผู้ช่ืนชอบในศิลปะการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพืน้เมืองมากน้อยเพียงไรโดยให้คะแนน
ความชอบ 1 = น้อยทีสุ่ด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  และ 5  = มากทีสุ่ด 

□ 1.  ชอบ......................คะแนน   

ส่วนที ่2  ข้อมูลการซ้ือและทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน □ หน้าค าตอบทีท่่านเลอืก 
 2.1 ท่านเป็นผู้เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ประเภทท าจากกะลามะพร้าวใช่หรือไม่ 
 □ 1.ใช่      □ 2.ไม่ใช่ 
 2.2 ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ่อยแค่ไหน 

□ 1. ปีละ 1 คร้ัง     □ 2. 2- 3 คร้ังต่อปี  
□ 3. 3 - 4 คร้ังต่อปี    □ 4. มากกวา่ 4 คร้ังต่อปี 
หากท่านเป็นผู้ซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมาก่อน ตอบข้อ 2.3-2.8 
2.3 จากการซ้ือคร้ังสุดท้าย ผู้บริโภคเลอืกซ้ือผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวประเภทไหน(ตอบได้มากกว่า 
1 ประเภท ) 
□ 1.เคร่ืองใช ้   □ 2. เคร่ืองประดบั   □ 3. ของตกแต่ง 
2.4 จากการซ้ือผลติภัณฑ์คร้ังก่อน ท่านได้ซ้ือผลติภัณฑ์อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
□ 1. สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ   □ 2.ผลิตภณัฑป์ระเภทตุก๊ตาสัตว ์
□ 3. ผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า    □ 4.ผลิตภณัฑป์ระเภทโคมไฟ  
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□ 5. ของตกแต่งบา้น กรอบรูป งานแกะสลกั □ 6.ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
2.5 จากการซ้ือผลติภัณฑ์คร้ังก่อน ท่านเลอืกผลติภัณฑ์เพราะรูปแบบตัวผลติภัณฑ์แบบไหน 
□ 1. รูปแบบดูเก่าแต่มีเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
□ 2. รูปแบบเก่าแก่แบบสมยัก่อน 
□ 3. รูปแบบดูแปลกใหม่มีลวดลายแบบใหม่น่าดึงดูด 
□ 4. รูปแบบโดยการน าลวดลายสมยัเก่ามาท าใหดู้ใหม่ 
□ 5. รูปแบบสวยงามแบบไทยพื้นเมือง 
□ 6. รูปแบบท าเพื่อความเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2.6 จากการซ้ือผลติภัณฑ์คร้ังก่อน ท่านน าผลติภัณฑ์ไปใช้เองหรือเป็นของฝาก 
 □ 1. น าไปใชเ้อง □ 2. น าไปใชเ้ป็นของฝาก□ 3. น าไปใชเ้องและเป็นของฝาก 
2.7 จากการน าผลติภัณฑ์ทีท่่านได้เลอืกซ้ือคร้ังก่อน ท่านน าไปใช้อย่างไร  
□ 1. น าไปใชต้ามวตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑ์   

□ 2. เปล่ียนแปลงการใชง้านใหแ้ตกต่างจากวตัถุประสงค ์
□ 3. น าผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาพฒันาต่อใหเ้ป็นผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ 
□ 4. ใชใ้นวธีิการอ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................................................   
2.8 ผลติภัณฑ์ช้ินน้ัน ท่านเลอืกซ้ือเพราะเหตุผลเร่ืองใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
□ 1.เพราะผลิตภณัฑมี์ความแปลก □ 2. เพราะเป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 
□ 3. เพราะเหมาะกบัการใชง้าน  □ 4. เพราะผลิตภณัฑดู์มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
□ 5. เพราะผลิตภณัฑมี์ความคงทน □ 6. อ่ืนๆโปรดระบุ ..................................... 
2.9  ปัจจุบันผู้บริโภคเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ประเภทใดบ้างมากกว่ากนั 
□ 1.เคร่ืองใช ้     □ 2. เคร่ืองตกแต่ง 
2.10ปัจจุบันท่านมีความต้องการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในรูปแบบอย่างไร 
□ 1. รูปแบบคลา้ยของเก่า   □ 2. รูปแบบทนัสมยั 
□ 3. รูปแบบสมยัใหม ่    □ 4. อ่ืนๆ (ระบุ) …………… 
2.11หากท่านได้เลอืกผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ท่านจะเลอืกซ้ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
□ 1. สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ   □ 2.ผลิตภณัฑป์ระเภทตุก๊ตาสัตว ์
□ 3. ผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า    □ 4.ผลิตภณัฑป์ระเภทโคมไฟ  
□ 5. ของตกแต่งบา้น กรอบรูป งานแกะสลกั □ 6.ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
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2.12.1 แหล่งจ าหน่ายทีท่่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ 
□ 1. ร้านแผงลอยวางขายตามถนนคนเดิน □ 2. ร้านคา้ท่ีมีขนาดกลางมีสินคา้ให้เลือกปานกลาง 
□ 3. ร้านคา้ท่ีมีขนาดใหญ่มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกเยอะ □ 4. อ่ืนๆ (ระบุ)………………. 
2.12.2 ถ้ามีการน าเสนอทาง internet ท่านจะสนใจซ้ือทางนีม้ากกว่าหรือไม่ 
□ 1. สนใจ □ 2. ไม่สนใจโปรดระบุ เพราะเหตุผล……………………………… 
2.13 ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ท าจากกะลามะพร้าวท่านจะซ้ือผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ท าจากวัสดุ
อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
□ 1. ผลิตภณัฑท์ าจากไม ้   □ 2. ผลิตภณัฑท์ าจากเคร่ืองป้ันดินเผา 
□ 3. ผลิตภณัฑท์ าจากโลหะ   □ 4. ผลิตภณัฑท์ าจากผา้ 
□ 5. ผลิตภณัฑท์ าจากพลาสติก   □ 6. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………. 

3. ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์ทีท่ าจากกะลามะพร้าว 

3.1 ท่านชอบผลติภัณฑ์ทีท่ าจากกะลามะพร้าวเพยีงไร 
□ มากท่ีสุด  □ มาก   □ ปานกลาง   
□ นอ้ย   □ นอ้ยท่ีสุด   □ ไม่ชอบ 

 3.2 ท่านคิดว่าร้านทีซ้ื่อมีความส าคัญต่อการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหรือไม่ 

□ มากท่ีสุด  □มาก   □ ปานกลาง   
□ นอ้ย   □ นอ้ยท่ีสุด   □ ไม่เลย 
3.3 ท่านเคยได้รับผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นของฝากหรือไม่ 
□ 1.ไม่เคย   □ 2.เคย คืออะไร ............................. 
3.4 จากค าตอบข้อที ่3.3 หากเคยท่านมีความประทบัใจมากน้อยแค่ไหน 
□ มากท่ีสุด  □ มาก   □ ปานกลาง   
□ นอ้ย   □ นอ้ยท่ีสุด   □ ไม่เลย 
3.5 หากท่านจะเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ประเภททีท่ าจากกะลามะพร้าวท่านจะเลือกซ้ือเพราะอะไร
(เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
□ 1. ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม □ 2.ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา   

□ 3. ผลิตภณัฑมี์ความประณีต □ 4. ผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยั 
□ 5.ผลิตภณัฑมี์สีสันสวยงาม □ 6.ผลิตภณัฑน์ ามาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายแบบ 
□ 7. เจา้ของร้าน/คนขายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย □ 8.ร้านท่ีมีการจดัส่งผลิตภณัฑ ์

 □ 9. ร้านท่ีมีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ □ 10. ร้านท่ีมีการลดราคาผลิตภณัฑ์ 
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□ 11. ร้านท่ีมีการแจกของแถม  □ 12. ร้านท่ีมีการจดัตกแต่งร้านสวยงาม  

□ 13. ร้านทีมีความสะอาดบริเวณร้านๆ □ 14. ร้านท่ีมีความสะดวกในการซ้ือ 
□ 15. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………….. 
 

4. ทัศนคติทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือซ้ือผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (ส าหรับผู้ทีค่ิดว่าจะซ้ือ หรือเคย

ซ้ือ หรือปัจจุบันยงัซ้ืออยู่) 

ปัจจัย 
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
เป็นผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 

     

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ      
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบสีสันสวยงาม      
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบแปลกตา      
ผลิตภณัฑมี์รูปแบบประณีต      
ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์      
ผลิตภณัฑมี์หลากหลายรูปแบบ      
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมในการน าไปใช ้      
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัสถานท่ีขาย      
ด้านราคา      
ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคา      
ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลายหลายระดบัราคา      
ผลิตภณัฑส์ามารถต่อรองได ้      
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
แหล่งซ้ือสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 

     

การตกแต่งร้านคา้มีความสวยงาม      
การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นหมวดหมู่       
ร้านคา้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว      
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ผูข้ายมีอธัยาศยัท่ีดีในการขาย      
ร้านคา้ท่ีมีความสะอาดบริเวณร้าน      
ด้านการส่งเสริมการขาย 
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากผูผ้ลิตสม ่าเสมอ 

     

มีการรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์      
มีบริการจดัส่งผลิตภณัฑ ์      
มีผูแ้นะน าใหม้าซ้ือสินคา้      
ด้านอืน่ๆ 
การใหค้วามรับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

     

การผลิตผลิตภณัฑแ์บบใหม่เขา้มาในตลาด      
 
 

ขอขอบคุณอีกคร้ังท่ีกรุณาใหเ้วลาเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาน้ีครับ 
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Query to Independent Study 
 

The factors that influence the decision to buy products made from coconut shells 
of consumers in Mueang, district Chiang Mai. 

This questionnaire is a part of a study program Master Degree of Science in  
Agribusiness. The objective of the study is to examine the behavior of consumers in 
decision making on purchasing and attitudes towards product of coconut shell.            
This information will be useful to those who want to study business and who want to 
develop a product to invest, which will use as a guideline to meet the needs of 
consumers. This would ultimately benefit consumers as well. Your information will be 
kept confidential. This study will be presented in an overview only. Thank you so much.  

 
Mr. Pitipong Metsuwan 

Student in Master Degree  of  Science in Agribusiness 
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Part 1   For general information about the respondents. 
Explanation:  Would you please complete the questionnaire  as the following expectation 
by write down   on only one box of each question you agree. 

1. Do you know and have ever bought some products from coconut shells? 
□1. Know and ever buy  □2. Known but never buy  □3. Did not recognize.    

2. Gender 
 □1. Male                   □2. Female     

3. Age 
□1. Less than 20 years    □2. 20 - 29 years          □3. 30 - 39 years 
□4. 40 - 49 years               □5. 50 - 59 years         □6. 60 years and above. 
4. Nationality   
□1. Thai                             □2.  Chinese              □3. Japanese 
□4. European              □5.  Australian                □6.  New Zealanders 
□7. American              □8. Others 
5. Domicile/Hometown 
□1. Chiang Mai ‘s resident    □2. Thai  Tourist  □3. Foreign tourist 
6. Education 
□ 1. Vocational                    □ 2. Bachelor's Degree  
     □ 3. Master’s Degree  □ 4. Doctoral 
7. Current Occupation 
□ 1. private practice □ 2. Government officer/ state enterprise employee  
□ 3.Private business owner / businessmen         □ 4. Others 
8. Personal income ( baht / month) . 
□ 1. Less than 20,000 baht                □ 2. 20,001 - 50,000 baht                  
□ 3. More than 50,000 baht  
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9. Family income ( baht / month)  
□ 1. 10,001 - 15,000 Baht                       □ 2. 15,001 - 20,000 Baht                    
□ 3. 20,001 - 30,000 baht               □ 4. 30,000 - 50,000 Baht                   
 5. More than 50,000 baht  
10. How often do you come to walking street? 
□ 1.  First time       □ 2. Second time         □ 3.  Once a month. 
□ 4.  Not sure              □ 5. festival time    □ 6. Uncertainty 
11. Which group of the product from coconut shell that you buy them most 
□ 1. Ornaments / decorations          □ 2. Products stuffed animals. 
□ 3. Products pocket                           □ 4. Products lamp. 
□ 5. Others  
12.  Which reason that you select purchase the product from coconut shell?  
□ 1.  A product is the folk art.        □ 2.  A product  is fit for a souvenir. 
□ 3.  Products are suitable for use. □ 4.  A product is beautiful. 
□ 5.  A product is easy to buy        □ 6. A product come from nature. 
□ 7. Others 
13. Do you favorite in the art of folk crafts produced ?  Please take the score 
The scores : 1 = minimal   2 = low    3 = moderate    4 = high      5 = very high .  
□    Likes ...................... points. 
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Part 2  Purchase information and attitudes of consumer towards product of coconut 
shell. 
Explanation : Would you please complete the questionnaire as the following 

 

2.1 Are you buying products that made from coconut shell or not. 
□ 1.  Yes.                □ 2.  No.  
2.2 How often that consumers want to buy products from coconut shells? 
□ 1.  Less than 1 year             □ 2.   1-2  times per year 
□ 3.  3 - 4 times per year            □ 4. More than 4 times per year 
If you are a buyer of coconut shell before answer number 2.3 to 2.8. 
2.3 From the last purchase, which kind of products from coconut shells that 

consumer’s choose to buy? ( Answer more than 1)  
□ 1. Equipment/furniture       □ 2. Ornaments          □ 3.  Decorations   
2.4  From previous purchases, what did you buy ? (Answer more than 1)  
□ 1.  Bracelet,  necklace                      □ 2. Products of stuffed animals. 
□ 3.  Products of pocket               □ 4. Products of lamp 
□ 5. Decorations, carvings, frame     □ 6. Others 
2.5  From previous purchases, which style of the product that you select? 
□ 1. Products look old but with modern technology. 
□ 2. Products still looks like old fashioned style ancient. 
□ 3. Products fresh and innovative designs to attract. 
□ 4. Products have been old designed to make new. 
□ 5. Products are beautiful, look Thai folk. 
□ 6. Products made to suit for use. 
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□ 7. Others, please specify . ..................................................   
2.6   From previous purchases, you bring the products to own use or as a gift. 
□ 1. Applied to own use      □ 2. Applied as a gift        □ 3. Others 
2.7  From the product before that you buy, how do you apply to use? 
□ 1. Applied to the purposes of the product 
□ 2. Varied applications for different from purposes 
□ 3. Bring the product purchased is developing a new piece. 
□ 4. Use in other ways, please specify.......................................  
2.8 That product ,which reason you select to buy? ( Answer more than 1) . 
□ 1. Because it’s a strange.              □ 2. Because it is a folk product. 
□ 3. Because it fits to use.          □ 4. Because it is a good looking image. 
□ 5. Because of its durability       □ 6. Others, please specify . .........................  
2.9 Consumers shopping more common kind . 
□ 1. Equipment □ 2. Machine finishing. 
2.10 Currently there is a need to select a product from the coconut shell look. 
□ 1. Designed stoneware □ 2. Designing stylish. 
□ 3. Designed modern □ 4. Others, please specify............... 
2.11 If you have chosen a product from coconut shell .What you choose to buy  
(or more than 1 ) . 
□ 1. Bracelet necklace    □ 2. Products stuffed animals. 
□ 3. Products pocket    □ 4. Products lamp. 
□ 5. , Decorative carvings frame  □ 6. Products. 
2.12.1 source distribution of your products. 
□ 1. Sold by street stalls  □ 2. Shops with medium to medium range . 
□ 3. Stores have a large selection of products like  
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2.12.2 If the presentation you are interested in buying this over the internet or not.  
□ 1. Interest □ 2. Did not care. 
Please select the reason ................................................................  
2.13 If the product is not made of coconut shell , you will buy the same product 

made from nothing. (put answer more than 1) . 
□ 1. Products made of wood □ 2. Products made of pottery. 
□ 3. Products made of metal □ 4. Products made from fabrics . 
□ 5. Products made of plastic □ 6. Others, please specify...................... 

Part 3 . Attitude of consumers towards products made from coconut shells . 
3.1 You like product made from coconut shell is. 
□ Most           □ very           □ moderate            □ Less            □ least        □ not like 
3.2 Do you think that store bought is important to buy from a coconut shell .  
□ Most              □  very          □  moderate          □  Less           □ least       □ not yet 
3.3 Have you ever received a gift from coconut shell or not? 
□   1. Had never              □ 2. Ever is? ...................................... 
3.3 If clause 3.4 of the answer you have been impressed much . 
□ Most           □  very          □  moderate        □  Less            □ least         
3.5 If you choose to buy products made from coconut shell , because what you are 
buying ( more than one answer choice ) . 
□ 1. Products are beautiful     □ 2. Products are formed quaint      
□ 3. Products are exquisite. □ 4. Products are modern           □ 5. Products colorful. 
□ 6. Products can be applied in various ways. 
□ 7. Stores selling good -natured            □ 8. Stores with shipping . 
□ 9. Stores offer a replacement product        □ 10. Stores at the discounted price . 
□ 11. Restaurant with giveaways        □ 12. Dining in a restaurant decorated beautifully. 
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□ 13. The area of restaurant is clean.                 □ 14. Things are easy to buy . 
□ 15. Others (specify ) ............................................ 
Factors affecting purchase of coconut shell .  ( For those wishing to purchase or 
have purchased or currently buy ) . 

Critical factors 
 

Decision affecting 

( 5 ) 
most 

( 4 ) 
more 

(3) 
moderate 

(2 ) 
less 

(1) 
minimal 

Product and Price 
Local product 

     

Product quality      
Products with colorful patterns      
Product forms a quaint      
Product is exquisite styles      
It is a unique product      
The distribution channels      
Products are suitable for adoption.      
Products are appropriate to the place of sale .      
Prices      
Product is suitable with prices      
Many products are available in various 
price levels. 

     

Products can be negotiable      
Place 
Shopping cart for convenient shopping . 

     

Store decoration is beautiful.      
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Product placement into categories .      
Shops in tourist      
Good -natured shop on sale.      
Store is clean and store.      
Promotions 
Advertising of a manufacturer regularly. 

     

Products have been changed      
Products are shipped      
There were advised to use their service      
The other side 
The knowledge of the product from 
coconut shell . 

     

The new products come into the market .      
 

 

 

Thank you for your kind cooperation. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายปิติพงษ ์ เมษสุวรรณ 

วนั เดือน ปี เกดิ  26 ธนัวาคม พ.ศ.2529 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2551  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
 
ประสบการณ์  บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง พนกังานธุรการและเร่งรัดหน้ีสิน 
อืน่ๆ   พ.ศ. 2548-2551 นกักีฬาบาสเก็ตบอลตวัแทนมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

 
 

 
 

 

 


