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กติตกิรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
ผศ. ดร.กญัญ์สุดา น่ิมอนุสสรณ์กุล อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ และท่ีได้ให้ความรู้ 
ขอ้แนะน า ค  าปรึกษา และความช่วยเหลืออ่ืนๆ ตั้งแต่เร่ิมท าหัวขอ้และโครงร่าง รวมทั้งการจดักรอบ
แนวคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนตรวจแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้แบบอิสระ
ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ เป็นผลใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูเ้ขียนขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ. กญัญา กุนทีกาญจน์  ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระ  และ ผศ.ดร. รสริน โอสถานันต์กุล กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า 
ขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  ท่ีคอยเป็นก าลังใจ ให้ค  าแนะน า สนับสนุนในการ
ท าการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ขอบคุณเพื่อนๆ MEcon 20 ท่ีคอยช่วยเหลือในการเรียนปริญญาโท
ในคร้ังน้ีผา่นไปอยา่งราบร่ืน ขอบคุณคุณวรีพงษ ์อุ่นเมืองทอง ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและคอยช่วยเหลือให้
การท ารูปเล่มสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีกรุณาให้ขอ้มูล
และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี จนงานวจิยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จกัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจากผูบ้ริโภคน ้ ามันปาล์มในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 330 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ ามนัปาล์มพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มในห้างสรรพสินคา้ และในตลาดสด มีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
31-40 ปี สถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท การเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มไม่มี
ร้านประจ า ซ้ือไม่เกิน 5 ลิตร ความถ่ีในการซ้ือ 2 – 3 คร้ังต่อเดือน มีช่วงวนัและเวลาท่ีไม่แน่นอน ไม่มี
การเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือคือ ตนเอง เหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือเพราะราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม ส่ือโฆษณาท่ีพบเห็นบ่อยท่ีสุด คือ 
โทรทศัน์ และมีการเลือกซ้ือน ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใช้น ้ ามนัปาล์มโดยเป็นน ้ ามนัถัว่เหลือง 
ขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีวตัถุประสงคใ์น
การเลือกซ้ือเพื่อน าไปประกอบอาหารในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อโอลีนชนิดขวด และมียอดเงิน
นอ้ยกวา่ 100 บาท  แต่ในดา้นกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ในตลาดสดพบวา่ ส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร มีวตัถุประสงค์
เพื่อประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย/น าไปจ าหน่ายต่อ เป็นยี่ห้อปาล์มทิพย ์ชนิดถุง และจ านวนเงินท่ีซ้ือ
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อยูท่ี่ 201 บาทข้ึนไป   
ในด้านการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ใหค้วามส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ เป็นล าดับแรก ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ให้
ความส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นล าดบัแรก ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือ
น ้ ามนัปาล์ม พบวา่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั 
และมีความพึงพอใจต่อดา้นบรรจุภณัฑ์ เป็นล าดบัแรกเท่ากนั การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลทั่วไปกับการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ และในตลาด พบว่า 
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มทั้ง 2 
แห่งแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพอ่ืนๆไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป 
นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัไม่เกินมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ประกอบอาชีพอาชีพอ่ืนๆได้แก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป นักเรียน/นักศึกษา 
พนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดต้ ่ากวา่ 20,000 บาท 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to examine the consumers’ behavior and satisfactory in 
purchasing palm oil and to investigate factors affecting consumers’ decision in purchasing palm oil 
in Mueang District, Chiang Mai Province.  Questionnaires were used to collect data from 330 
consumers who purchased palm oil in Mueang District, Chiang Mai Province.  Data analysis has 
been performed based on Frequency, Percentage, Mean and Chi-Square Test.  Findings were 
summarized as follows: 

With regard to consumers’ behavior in purchasing Palm oil, it revealed that the consumer 
subjects purchasing Palm oil from the Department Stores and fresh markets were in agreement with 
personal characteristics.  To clarify, the majority of them were female, married, aged between 31-40 
years old.  They had an average income of 10,000-20,000 Baht per month.  They did not have 
regular shops in buying Palm oil.  They usually bought Palm oil less than 5 litres with an average of 
2-3 times per month.  Buying palm oil, they did not have fixed time or did not compare the price 
from each shop.  The influential person for making a decision was the subjects themselves.  The 
reasons for purchasing were the appropriate price and the most frequent advertising media, TV.  
They also bought and used other kinds of oil which was soy bean oil along with Palm oil.  
Meanwhile, it indicated that most of the consumer subjects purchasing Palm oil from the 
Department Store held a bachelor degree and were civil servants or state enterprise employees.  The 
purpose of buying was to use it to cook in their household.  The Palm oil they mostly purchased was 



 

 

ช 

“Olean” in a bottle with less than 100 Baht.  However, it was found that most of the consumer 
samples purchasing Palm oil from fresh market finished high school/vocational certificate.  Their 
work was related with food as they cook food for selling/reselling.  They purchased the brand “Palm 
Tip” in plastic bag with more than 201 Baht per each. 

According to factors affecting consumers’ decision in purchasing Palm oil, it found that 
both consumer samples concentrated on them in the high level.  Considering in each aspect, the 
consumer samples who bought Palm oil in the Department Store gave first priority to product factor 
in the high level.  While the consumer samples who bought Palm oil in fresh market gave the first 
priority to physical characteristic factor in the high level.  Besides, in terms of consumers’ 
satisfaction after purchasing Palm oil, it showed that the consumer samples purchasing Palm oil 
from the Department Stores and fresh markets were both generally satisfied with the Palm oil in the 
high level and were both satisfied with packaging factor in the first place.  Finally, considered 
between personal characteristics and decision making in purchasing Palm oil from the Department 
Store or from fresh market, it implied that the difference of education level, occupation and average 
income per month affected the decision in purchasing Palm oil from the Department Store or from 
fresh market differently. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตน ้ ามนัต่อหน่วยพื้นท่ีปลูกสูงกว่าพืชน ้ ามนัชนิดอ่ืนทุกชนิด
สามารถผลิตน ้ ามนัไดสู้งถึงประมาณ 520 กิโลกรัม/ไร่สูงกวา่ถัว่เหลืองถึง 10 เท่า นอกจากน้ีตน้ทุนใน
การผลิตน ้ามนัต่อกิโลกรัมยงัถูกกวา่พืชน ้ามนัชนิดอ่ืนจาก้อ้ดีดงักล่าวท าใหมี้ววามตอ้งการใชน้ ้ ามนั
ปาล์มอุปโภวและบริโภวทั้งในดา้นอาหารและพลงังานเพิ่มสูง้้ึน โดยววามตอ้งการใชน้ ้ ามนัปาล์ม
ในประเทศมีแนวโนม้เพิ่ม้้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.13 ต่อปี (กรมวชิาการเกษตร, 2554) ปาลม์น ้ามนั 
จึงนบัวา่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าวญั้องประเทศ ในปี 2558 ไทยมีจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั
มากกว่า 1.28 แสนวรัวเรือน มีพื้นท่ีเพาะปลูก และพื้นท่ีให้ผลผลิตประมาณ 4.28 และ 3.98 ลา้นไร่ 
ตามล าดบั สามารถผลิตน ้ ามนัปาลม์ดิบไดปี้ละ 1.9 ลา้นตนั ซ่ึงช่วยสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรประมาณ 
6 หม่ืนลา้นบาทต่อปี โดยปี 2558 วาดการณ์วา่ววามตอ้งการใช้น ้ ามนัปาล์มดิบในประเทศรวม 1.91 
ลา้นตนั แบ่งออกเป็นการบริโภว 0.91 ลา้นตนั ไบโอดีเซล 0.84 ลา้นตนั และการส่งออก 0.16 ลา้นตนั 
โดยการส่งออกวิดเป็นมูลว่า 8 พนัลา้นบาท (กฤช เอ่ียมฐานนท,์ 2558) ดงัภาพ 1.1  

 
ภำพ 1.1 ววามตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบ้องไทยปี 2549-2558 

ท่ีมา: ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร 

 (ลา้นตนั) 



 

 

2 

ปริมาณผลผลิตน ้ ามนัปาล์มในประเทศ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ผลิตเพื่อตอบสนองววาม
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศ โดยการใชน้ ้ ามนัปาล์มสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ วือใชเ้พื่อการ
บริโภว (ร้อยละ 60) ทั้งในรูปแบบ้องน ้ ามนัพืชท่ีใช้ในการประกอบอาหาร และใช้เป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ้นม้บเว้ียว บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป นม้น้หวาน วรีมและเนยเทียม ทั้งน้ี 
น ้ ามนัปาล์มนบัว่าเป็นน ้ ามนัพืชท่ีมีการใช้บริโภวมากท่ีสุดในประเทศวิดเป็นร้อยละ 65 ้องมูลว่า
ตลาดน ้ ามนัพืชทั้งหมด เน่ืองจากน ้ ามนัปาล์มมีราวาท่ีว่อน้า้งถูกหากเทียบกบัน ้ ามนัพืชประเภทอ่ืน 
ประกอบกบัวุณสมบติัท่ีเหมาะในการประกอบอาหารประเภททอด และไม่ท าให้อาหารมีกล่ินหืน จึง
ท าให้วนส่วนใหญ่นิยมเลือกบริโภวน ้ ามันปาล์มใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน ท่ี
เรียกว่าไบโอดีเซล  (ร้อยละ 28) และใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ (ร้อยละ 13) เช่น 
สบู่ ผงซักฟอก เวร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เวมีภณัฑ์ต่างๆ และอาหารสัตว ์(ศูนยว์ิจยักสิกร, 2555) ดงั
ภาพ 1.2 

 

6% 7%

42%
28%

17%

อ่ืนๆ สบู่ น ้ ามนัพืช ไบโอดีเซล อุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆ

ภำพ 1.2 สัดส่วนการใชน้ ้ามนัปาลม์ในประเทศ 
ท่ีมา: ศูนยว์จิยักสิกร 

 
น ้ามนัพืชเป็นส่วนประกอบท่ีส าวญัในการประกอบอาหาร้องแม่บา้นหรือร้านวา้ในปี 2554 

น ้ ามนัพืชมีมูลว่าตลาดประมาณ 25,000 ลา้นบาท โดยน ้ ามนัปาล์มวรองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด 
ประมาณร้อยละ 65 รองลงมาวือน ้ ามนัถัว่เหลือง ร้อยละ 25 น ้ ามนัร า้า้ว ร้อยละ 7 และน ้ ามนัชนิด
อ่ืนๆอีกร้อยละ 3 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่แลว้น ้ ามนัปาล์มเหมาะส าหรับอาหารประเภททอด น ้ ามนั
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ถัว่เหลืองและน ้ ามนัชนิดอ่ืนเหมาะส าหรับอาหารประเภทผดั (ฝ่ายวิจยั ยูเววอนซัลทิง, 2554) ตลาด 
น ้ามนัพืชบรรจุ้วด้องไทยปี 2553 มีมูลว่าประมาณ 14,000-15,000 ลา้นบาท และมีแนวโนม้้ยายตวั
อยา่งต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 15-20 ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดี้้ึนเป็นปัจจยัสนบัสนุน
ใหป้ริมาณการผลิตและววามตอ้งการบริโภวน ้ามนัพืชภายในประเทศ้ยายตวัเพิ่ม้้ึน โดยปริมาณการ
ผลิตน ้ามนัพืชในช่วงวร่ึงปีแรก้องปี 2553 เท่ากบั 8.12 แสนตนั เพิ่ม้้ึนจาก 7.57 แสนตนั ในช่วงวร่ึง
ปีแรก้องปี 2552 โดยวร่ึงปีแรก้องปี 2553 มีการบริโภวน ้ามนัเท่ากบั 6.37 แสนตนั เพิ่ม้้ึนจาก 6.12 
แสนตนัในช่วงวร่ึงปีแรก้องปี 2552 (้ยายตวัร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกนั้องปีก่อนหน้า) หาก
จ าแนกตลาด้องผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืชภายในประเทศตามววามแตกต่างทางด้านราวา สามารถแบ่ง
ตลาดออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืชเกรดกลางและผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืชเกรดพิเศษ โดย
น ้ามนัพืชเกรดกลาง มีสัดส่วนตลาดมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 95 ้องมูลว่าตลาดทั้งหมด โดยจ าแนก
เป็นสัดส่วนตลาด้องน ้ ามนัปาล์มร้อยละ 70  การใช้น ้ ามนัปาล์มในประเทศส่วนใหญ่ถูกใช้เป็น
วตัถุดิบในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ ดและอาหารส าเร็จรูป ทั้งน้ีเน่ืองจากวุณสมบติั้องน ้ ามนัปาล์มท่ี
เหมาะกบัการประกอบอาหารประเภททอดประกอบกบัราวา้องน ้ ามนัปาล์มท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกบั
น ้ามนัพืชชนิดอ่ืน (ศูนยว์จิยักสิกร, 2553) 

ส าหรับแบรนด์น ้ ามนัปาล์ม พบว่าแบรนด์มรกตมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดประมาณ     
ร้อยละ 37 รองลงมาวือ แบรนด์เกสร ร้อยละ 22 แบรนด์หยก ร้อยละ 17 แบรนด์ลีลา ร้อยละ 12 และ
แบรนด์อ่ืนๆ อีกร้อยละ 12 ตามล าดบั (ฝ่ายวิจยั ยูเววอนซัลทิง, 2554) ดงัภาพท่ี 3 แบรนด์มรกตให้
ววามส าวญัวุณภาพ เลือกจากน ้ ามนัปาล์มวุณภาพดี ไม่ใช้น ้ ามนัเกรดบี ผลิตดว้ยเวร่ืองจกัรทนัสมยั 
สะอาดไม่มีการปนเป้ือนจากการผลิต ตั้งแต่การผลิตถึงบรรจุ้วด เม่ือน าไปใชง้านจะไดร้สชาติ้อง
อาหารเต็มท่ี (อสันี มาลมัพุช, 2557) แบรนด์เกสร ได้รับการรับรองระบบ RSPO หรือ Round Table 
for Sustainable Plam Oil ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานสากล้องอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์มท่ีทัว่โลกยอมรับ
มาตรฐานท่ีไดรั้บจะเป็นการเพิ่มโอกาสส าหรับตลาดหรือกลุ่มลูกวา้ท่ีให้ววามส าวญัในเร่ือง้องววาม
ย ัง่ยืน อีกทั้ งยงัส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบริษัทในด้านสังวม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2552) 
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มรกต เกสร หยก ลีลา อื่นๆ

 
ภำพ 1.3 ส่วนแบ่งการตลาดน ้ามนัปาลม์ปี 2554 

ท่ีมา: ฝ่ายวจิยั ยเูววอนซลัทิง 
 
จงัหวดัเชียงใหม่มีประชากร 1,678,284 วน (ส านกังานทะเบียนกลาง, 2558) โดยในเ้ตอ าเภอ

เมืองมีจ านวนประชากร 132,055 วน (ส านกัปลดัเทศบาลนวรเชียงใหม่, 2558) จงัหวดัเชียงใหม่เป็น
จงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางทางภาวเหนือมีเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าวญั้อง
ประเทศไทยโดยเฉพาะในเ้ตอ าเภอเมืองซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมากและได้รับววามนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยผลจากการส ารวจ พบวา่ การเพิ่ม้้ึน้องนกัท่องเท่ียวจีนไดส่้งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม ้องจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงหมายถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดี้้ึน โดย
กิจการ SMEs ใน เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 58 มีการ้ายสินวา้และให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวจีน 
ซ่ึงกิจการส่วนใหญ่ ท่ีมีการ้ายสินวา้หรือให้บริการแก่นักท่องเท่ียวชาวจีนนั้น เป็นกิจการท่ีอยู่ใน
ประเภทอุตสาหกรรมการให้บริการเป็นหลกั จากการส ารวจพบว่า หมวดธุรกิจให้บริการอาหารและ
เวร่ืองด่ืม และหมวดธุรกิจท่ี  พักแรมส าหรับนักท่องเท่ียวมีการ้ายสินว้าและให้บริการแก่
นักท่องเท่ียวจีนมากท่ีสุด วิดเป็นร้อยละ 95 และ 73 ตามล าดบั  (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, 2557) โดยธุรกิจ
อาหารและโรงแรมถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส าวญัในการบริโภวน ้ ามนัปาล์ม เน่ืองจากน ้ ามนัปาล์ม
เป็นปัจจยัพื้นฐานในการประกอบอาหาร 

ดงันั้นการศึกษาน้ีตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในเ้ต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการในการ
ปรับปรุงและพฒันาสินวา้ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาองว์กรต่อไป นอกจากน้ียงัเป็น
้อ้มูลใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการปรับปรุงและพฒันาสินวา้ รวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์ม ในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม ่
2. เพื่อศึกษาววามพึงพอใจ้องผูบ้ริโภวในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเ้ตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม และววามพึงพอใจ
้องผูบ้ริโภวในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาน้ีวือ ผูบ้ริโภวน ้ ามนัปาล์มในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือว านวณกลุ่มตวัอยา่งจาก
สูตร้อง W.G. Cochran ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 330 วน 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.  เพื่อทราบถึงพฤติกรรม ววามพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ้อง
ผูบ้ริโภวในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ้อ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจและปรับปรุงกลยทุธ์
ทางการตลาด้องผูป้ระกอบการน ้ามนัปาลม์ใหส้อดวลอ้งกบัววามตอ้งการ้องผูบ้ริโภวต่อไป 
 
1.5 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

น ำ้มันปำล์ม หมายถึง น ้ามนัปาล์มโอเลอีน จากเน้ือปาลม์ผา่นกรรมวธีิท่ีแบ่งบรรจุในรูปแบบ
้อง้วด ถุง และป๊ีบ  

ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภวน ้ามนัปาลม์ในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พฤติกรรมกำรเลอืกซ้ือน ้ำมันปำล์ม หมายถึง การแสดงออก้องผูบ้ริโภวในการเลือกซ้ือน ้ ามนั

ปาล์ม ในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ววามถ่ีในการซ้ือน ้ ามนัปาล์ม บรรจุภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ 
ปริมาณต่อวร้ังในการเลือกซ้ือ แบรนด์ท่ีเลือกซ้ือ ร้านว้าท่ีเลือกซ้ือ วตัถุประสงว์ในการเลือกซ้ือ 
้่าวสารท่ีไดรั้บในการเลือกซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ จ านวนเงินใน
การซ้ือต่อวร้ัง เป็นตน้ 

ควำมพึงพอใจในกำรเลือกซ้ือน ้ำมันปำล์ม  หมายถึง ววามรู้สึกหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์ม้อง
ผูบ้ริโภวในดา้นวุณภาพ ราวา บรรจุภณัฑ ์และการบริการหลงัการ้าย 
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ปัจจัยที่มีผลในกำรเลือกซ้ือน ้ำมันปำล์ม  หมายถึง องว์ประกอบทางการตลาดบริการท่ีเป็นเหตุ
จูงใจในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม้องผูบ้ริโภวน ้ ามนัปาล์มในเ้ตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
พิจารณาว านึงถึงตวัผลิตภณัฑ์ ราวา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุวลากรผูใ้ห้บริการ 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามนัปาล์มของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษา คน้ควา้ และน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัอุปสงค ์ 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัอุปสงค์  

ความหมายของอุปสงค์ 
อุปสงค ์(เดช กาญจนานางกูร, 2539) หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมี

ผูต้อ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆของสินคา้ชนิดนั้นภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงโดยสมมติให้ปัจจยั
อ่ืนๆท่ีก าหนดอุปสงค์คงท่ีความต้องการในท่ีน้ีตอ้งมีอ านาจซ้ือ (purchasing power หรือ ability to 
pay) ดว้ยถา้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีแต่ความตอ้งการในตวัสินคา้โดยไม่มีเงินท่ีจะจ่ายซ้ือเราเรียกความ
ตอ้งการลกัษณะนั้นว่า “ความตอ้งการ (want)” ไม่ใช่“อุปสงค์ (want)” ดงันั้นองค์ประกอบของอุป
สงคจ์ะประกอบดว้ยความตอ้งการและอ านาจซ้ือ 

ตัวก าหนดอุปสงค์ 
ตวัก าหนดอุปสงค ์คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการจะซ้ือซ่ึงปัจจยัจะมีอิทธิพล

ต่อปริมาณซ้ือมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่คนและเวลาเช่นราคาสินคา้ท่ีซ้ือ
จ านวนและส่วนประกอบของประชากรรายได้เฉล่ียของครัวเรือนการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล
การศึกษาและการโฆษณาการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ชนิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ตวัอย่างของ
ตวัก าหนดอุปสงคไ์ดแ้ก่ 



 

 

8 

1. รายไดข้องผูบ้ริโภค ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดแ้ละปริมาณการเสนอซ้ือสินคา้ข้ึนอยู่
กบัชนิดของสินคา้ในกรณีสินคา้ปกติ (Normal Goods) และสินคา้ฟุ่มเฟือย (Superior Goods) รายได้
และปริมาณการเสนอซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัส่วนในสินคา้ดอ้ย
คุณภาพ (Inferior Goods) รายได้และปริมาณการเสนอซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 

2. ระดบัราคาสินคา้ชนิดอ่ืนปริมาณการเสนอซ้ือสินคา้ถูกก าหนดโดยราคาสินคา้ชนิดอ่ืน
ดว้ยเน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือขายในตลาดมีความสัมพนัธ์กนักล่าวคือสินคา้บางชนิดสามารถใชแ้ทนกนัได ้
(Substitute goods) หรือสินคา้บางชนิดตอ้งใช้ร่วมกนั (complementary goods) ดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภค
จะซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงปริมาณเท่าใดตอ้งพิจารณาถึงราคาของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนัดว้ย 

3. รสนิยมของผู ้บริโภครสนิยมของบุคคลโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามอายุอาชีพ
ขนบธรรมเนียมประเพณีระดบัการศึกษาและบุคลิกส่วนตวันอกจากน้ียงัเปล่ียนแปลงตามกาลเวลายุค
สมัยนอกจากน้ีความนิยมในแต่ละสินค้ายงัเปล่ียนแปลงได้เร็วช้าแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสินค้าท่ี
พิจารณา 

4. การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหอุ้ปสงคข์องสินคา้เปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

5. ขนาดและโครงสร้างของประชากรโดยปกติถ้าจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอุปสงค์ของ
สินคา้แทบทุกชนิดยอ่มเพิ่มข้ึนแต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะโครงสร้างประชากรดว้ยลกัษณะโครงสร้าง
ประชากรมีผลใหอุ้ปสงคข์องสินคา้บางชนิดเพิ่มข้ึนและบางชนิดลดลง 

6. ปัจจยัอ่ืนๆการท่ีผูบ้ริโภคจะมีอุปสงคต่์อสินคา้ยงัข้ึนอยูก่บัอีกหลายปัจจยัเช่นอุปนิสัยใน
การใชจ่้ายลกัษณะการจดัเก็บภาษีของรัฐอตัราดอกเบ้ียเป็นตน้ 
 
2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

ความหมายของการบริโภค 
การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสินคา้และบริการเพื่อสนอง

ความตอ้งการของมนุษยร์วมถึงการน าสินคา้และบริการมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเป็นสินคา้และ
บริการอ่ืนๆการบริโภคไม่ไดห้มายความถึงการรับประทานอาหารอยา่งท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจแต่เพียงอยา่ง
เดียวการใชสิ้นคา้อ่ืนๆและการใชบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็คือการบริโภคดว้ยเช่นกนัเช่นการไปพบ
แพทยเ์ม่ือยามเจ็บป่วยการพกัโรงแรมการท่องเท่ียวการขนส่งการประกนัภยัฯลฯจึงสรุปได้ว่าการ
กระท าทั้งหลายอนัท าใหสิ้นคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงส้ินเปลืองไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์
ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้มถือเป็นการบริโภคทั้งส้ิน 
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ประเภทของการบริโภค 
การแบ่งประเภทของการบริโภคตามลกัษณะของสินคา้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือ การบริโภคส่ิงของชนิดใด

ชนิดหน่ึงแลว้ส่ิงของชนิดนั้นจะส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป การบริโภคลกัษณะน้ีเรียกว่า destruction 
เช่น การบริโภคน ้า อาหาร ยารักษาโรค น ้ามนัเช้ือเพลิง ฯลฯ  

การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของอย่างใด อย่าง
หน่ึงโดยส่ิงของนั้นยงัคงใช้ไดอี้ก การบริโภคลกัษณะน้ีเรียกว่า diminution เช่น การอาศยับา้นเรือน 
การใชร้ถยนต ์พดัลม โทรทศัน์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าสินคา้คงทนเหล่าน้ีจะใชแ้ลว้ไม่หมดไป
ในทีเดียว แต่ก็จะค่อยๆสึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม่สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก 

ตัวก าหนดการบริโภค 
ถึงแมว้า่ความตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมีความแตกต่างกนั 

แต่ก็พอจะสรุปไดว้า่ตวัก าหนดการบริโภคหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการโดยรวมมีดงัน้ี  

1) รายไดข้องผูบ้ริโภค ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้หรือ
บริการของผูบ้ริโภค โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากจะบริโภคมาก 
ถา้มีรายไดน้้อยก็จะบริโภคน้อย เช่น สมมติว่าเดิมนายขจรมีรายไดเ้ดือนละ 5,000 บาท และนายขจร
จะใช้รายไดไ้ปในการบริโภคร้อยละ 70 เก็บออมร้อยละ 30 เพราะฉะนั้นนายขจรจะใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคเป็นเงินเท่ากบั 3,500 บาท ต่อมาถา้นายขจรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็นเดือนละ 8,000 บาท และนาย
ขจรยงัคงรักษาระดบัการบริโภคในอตัราเดิม คือบริโภคในอตัราร้อยละ 70 ของรายไดท่ี้ไดรั้บ นาย
ขจรจะใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มข้ึนเป็น 5,600 บาท ในทางกลบักนั ถ้านายขจรมีรายได้ลดลงเหลือ
เพียงเดือนละ 3,000 บาท นายขจรจะใชจ่้ายในการบริโภคเป็นเงิน 2,100 บาท (ร้อยละ 70 ของรายได)้ 
จะเห็นไดว้า่ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงต่อระดบัของการบริโภค  

2) ราคาของสินค้าและบริการ เน่ืองจากระดบัราคาของสินค้าและบริการเป็นตวัก าหนด
อ านาจซ้ือของเงินท่ีมีอยู่ในมือของผูบ้ริโภค นั่นคือ ถ้าราคาของสินคา้หรือบริการสูงข้ึนจะท าให้
อ านาจซ้ือของเงินลดลง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคบริโภคสินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลง เน่ืองจากเงินจ านวนเท่า
เดิมซ้ือหาสินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลง ในทางกลบักนั ถา้ราคาของสินคา้หรือบริการลดลงอ านาจซ้ือ
ของเงินจะเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้หรือบริการไดม้ากข้ึนดว้ยเหตุผลท านอง
เดียวกนักบัขา้งตน้  

3) ปริมาณเงินหมุนเวียนท่ีอยูใ่นมือ กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีเงินหมุนเวียนอยูใ่นมือมากจะจูง
ใจใหผู้บ้ริโภคบริโภคมากข้ึน และถา้มีเงินหมุนเวยีนอยูใ่นมือนอ้ยก็จะบริโภคไดน้อ้ยลง  
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4) ปริมาณของสินคา้ในตลาด ถา้สินคา้หรือบริการในทอ้งตลาดมีปริมาณมาก ผูบ้ริโภคจะมี
โอกาสในการจบัจ่ายใชส้อยหรือบริโภคไดม้าก ในทางกลบักนั ถา้มีนอ้ยก็จะบริโภคไดน้อ้ยตาม  

5) การคาดคะเนราคาของสินคา้หรือบริการในอนาคต จะมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคคาดวา่ในอนาคตราคาของสินคา้หรือบริการจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะเพิ่มการบริโภค
ในปัจจุบนั (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันขา้ม ถ้าคาดว่าราคาของสินค้าหรือบริการจะลดลง
ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบนัลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดว้า่การคาดคะเนราคา
ของสินคา้หรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการตดัสินใจเลือกบริโภค
หรือระดบัการบริโภคในปัจจุบนั และจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัการตดัสินใจเลือก
บริโภคหรือระดบัการบริโภคในอนาคต  

6) ระบบการคา้และการช าระเงิน เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดการตดัสินใจในการ
เลือกบริโภคของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้เป็นระบบการซ้ือขายดว้ยเงินผ่อน ดาวน์ต ่า ผ่อนระยะยาว จะ
เป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน นัน่คือ ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคโดยไม่ตอ้ง
ช าระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงส่วนหน่ึงในการดาวน์ก็สามารถซ้ือหาสินคา้และบริการมาบริโภคได ้
โดยเฉพาะสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาสูง เช่น บา้น รถยนต ์ฯลฯ ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มีระบบการซ้ือขาย
แบบเงินผอ่น คือผูบ้ริโภคจะตอ้งช าระเงินค่าสินคา้ตามราคาในงวดเดียว ผูบ้ริโภคอาจไม่สามารถซ้ือ
หาหรือบริโภคสินคา้หรือบริการนั้นๆได ้ 

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ยงัมีปัจจัยอ่ืนๆอีกมากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคของ
ผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบส่วนตวัของ
ผูบ้ริโภค ตัวอย่างเช่น ในเทศกาลกินเจถ้าผูบ้ริโภครับประทานอาหารเจ ผูบ้ริโภคจะไม่บริโภค
เน้ือสัตว ์โดยจะหนัมาบริโภคพืชผกัผลไมแ้ทน หรือในวยัเด็ก ส่วนใหญ่เด็กๆมกัจะชอบบริโภคลูกอม 
ลูกกวาด ขนม มากกวา่เม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ (อาย)ุ เป็นตน้ 
 
2.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดและแนวคิดเกีย่วกบั 7 P’s 

Kotler (2003:16) อธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 7Ps) หมายถึง 
ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัน ามาประยุกตใ์ชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคมีเป้าหมาย ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ   เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุ
ภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้บริการ 
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สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกคา้ จึงมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถซ้ือขายได ้

2) ราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคาเป็นจ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
จ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึง
ตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาการยอมรับ
ของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและ
การแขง่ขนั 

3) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้า ประกอบด้วย การ
ขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย คือ วิธีการน าสินคา้ไปสู่มือของ
ลูกคา้ หากเป็นสินคา้ท่ีขายไปหลายๆ แห่ง วธีิการขายหรือการกระจายสินคา้จะมีความส าคญัมาก หลกั
ของการเลือกวิธีกระจายสินคา้นั้นข้ึนอยู่กบัว่าสินคา้ของท่าคืออะไร กลุ่มเป้าหมายของท่านคือใคร 
เช่น ของใชร้ะดบับน ควรจะจ ากดัการขายไม่ใหมี้มากเกินไป เพราะอาจจะท าให้เสียภาพลกัษณ์ได ้ส่ิง
ท่ีเราควรจะค านึงถึงอีกอยา่งของวิธีการกระจายสินคา้ คือ ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เช่น การขายสินคา้
ใน 7-Eleven อาจจะกระจายไดท้ัว่ถึงแต่อาจจะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ หากกล่าวถึงธุรกิจท่ีเป็นการขายหนา้
ร้าน สถานท่ีจดัจ าหน่ายในท่ีน้ี คือ ท าเล ซึงก็ควรเลือกท่ีใหเ้หมาะสมกบัสินคา้ของเราเช่นกนั  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด เพื่อสร้างความ
ตอ้งการและความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการซ่ึงเกิดจากความคิดต่อบุคคล ใชเ้พื่อจูงใจให้เกิด
ความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมการซ้ือหรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างค่านิยม 
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย
และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสาร 
การตลาดแบบประสมประสานการ (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริม
การตลาดท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
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 4.1 การโฆษณา เป็นกิจกรรมหรือเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ในการเสนอข่าวสาร
เก่ียวกบัองคก์ารและผลิตภณัฑ์ บริการหรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ เพื่อท่ีจะไดมี้
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการโฆษณา 
 4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลเพื่อพยายาม
จูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือมีปฏิกิริยาต่อความคิดหรือเป็นการ
เสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการขายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ เก็บรายละเอียด
มาแกไ้ขปรับปรุง 
 4.3 การส่งเสริมการขาย เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย ผูจ้ดั
จ  าหน่ายหรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็นเคร่ืองมือ
กระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนกังาน ซ่ึงสามารถกระตุน้
ความสนใจ การทดลองใชห้รือการซ้ือ โดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค การ
กระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง และการกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การ
ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย 

5) พนักงาน (People) คือ ผูท่ี้จะตอ้งพบหรือเผชิญหน้ากบัลูกคา้ (พนกังานขาย) หรือผูม้าใช้
บริการเป็นอนัดบัแรก เม่ือลูกคา้พบหรือมาติดต่อกบัพนกังานโดยตรงลูกคา้จะเกิดการคาดหวงัว่าจะ
ได้รับการตอบสนองท่ีพึงพอใจและสะดวกรวดเร็ว จึงท าให้พนกังานเปรียบเสมือนภาพลกัษณ์ของ
บริษทัในมุมมองของลูกคา้ โดยธุรกิจการบริการเป็นธุรกิจท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บบริการท่ีดี เป็น
มิตร สุภาพ เรียบร้อยและตอบสนองความตอ้งการได้ดี ดงันั้น บริษทัท่ีเป็นธุรกิจให้บริการจะตอ้งมี
การวางกลยุทธ์ดา้นพนกังานหรือ P ตวัท่ี 5 น้ีอย่างระมดัระวงั โดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การ
พฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การทกัทายลูกคา้ การ
ขอบคุณทุกคร้ังท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ ดว้ยค าพดูเพียงไม่ก่ีค  าสามารถสร้างความประทบัใจได ้ 

6) ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ (Physical evidence) นอกจากพนักงานแล้ว เม่ือ
ลูกคา้กา้วเขา้มาในบริษทัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งเผชิญต่อจากพนักงาน คือ ส่ิงต่างๆภายในส านกังาน ไดแ้ก่ 
การออกแบบวางผงัส านักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในส านักงาน การจดัวางโต๊ะท างาน ส่ิงตกแต่ง
ส านกังาน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นภาพลกัษณ์การใหบ้ริการของบริษทั ลูกคา้จะไดรั้บรู้ได ้ผูป้ระกอบการตอ้ง
มีการออกแบบจัดวางส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา มีการตกแต่งด้วยอุปกรณ์
ส านักงานท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งแพง แต่ให้ดูดี มีระเบียบ เพราะขณะลูกคา้รอรับบริการ ลูกคา้จะมองไป
รอบๆตวั ถา้ส านกังานดูดี หรูหราเป็นระเบียบ พนกังานสุภาพ เป็นมิตร พร้อมให้บริการ ลูกคา้จะเกิด
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ความมัน่ใจในการให้บริการของบริษทัมากข้ึนและก่อให้เกิดความพึงพอใจหลงัจากการรับบริการ ส่ิง
ต่างๆ ภายในส านกังานจะเปรียบเสมือนภาพของบริษทั  

7) กระบวนการให้บริการ(Processes) ขั้ นตอนในการส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้าหรือ
กระบวนการในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ ท่ีต้องมีการวางระบบและออกแบบกระบวนการ
ให้บริการของบริษัท มีขั้นตอนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากท่ีสุด ลดขั้นตอนท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคตอ้งรอนาน จดัระบบการไหลของการให้บริการให้มีอุปสรรคน้อยท่ีสุด การรอคอยนานๆ 
อาจท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจได ้

 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นเร่ืองของความรู้สึก  (Feeling) การมีความสุขหรือได้รับ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายความต้องการ หรือแรงจูงใจ ซ่ึงศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2549) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไวว้า่คือ ภาวการณ์แสดงออกของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการ
ประเมินประสบการณ์การซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ 

พรนพ พุกกะพนัธ์ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง 
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ บุคคลได้รับในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือเป็นไปตามท่ีตนเอง
ตอ้งการ และความรู้สึกดงักล่าวน้ีจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน ถา้หากความตอ้งการหรือเป้าหมายนั้นไม่ได้
รับการตอบสนอง ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนั ย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยั องค์ประกอบของการ
บริการ 

วนัชัย มีชาติ (2556) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์
กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษย์
ไม่วา่จะอยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

โดยสรุป ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกพอใจจะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือ บุคคลนั้นได้รับในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการซ่ึง
ระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนัยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ กนั 

การสร้างความพงึพอใจในการให้บริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) ช้ีให้เห็นความส าคญัของการบริการ คือการสร้างความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการแก่ประชาชน มีลกัษณะท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 
  1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานว่าทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นประชาชนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า
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เทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการใหบ้ริการ ประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติั
ในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 
  2) การให้บริการ (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะถือวา่ไม่มีประสิทธิผลเลยถา้ไม่มี
การตรงเวลา ซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน 
  3) การให้บริการอยา่งพอเพียง (Ample Service) หมายถึง การใหบ้ริการสาธารณะท่ีตอ้งมี
ลักษณะ มีจ  านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม  (The Right Geographical 
Location) ความเสมอภาค หรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลขถ้ามีจ  านวนการให้บริการไม่
เพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการไม่สร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 
  4) การบริการอย่างต่อเน่ือง (Continues Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั  ไม่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้
  5) การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การท่ีมีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึน โดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นความรู้สึกในทางบวก ของผูรั้บบริการต่อการให้บริการ ซ่ึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีส าคญั ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) 
 1) ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึนเม่ือได้บริการท่ีมีคุณภาพ
และระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ รวมไปถึงความเอาใจใส่ขององคก์ารในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดท่ีผู ้รับบริการต้องการใช้ในชีวิตประจ าวนั  วิธีการใช้หรือลักษณะท่ี
ผูรั้บบริการใช้สินคา้หรือบริการแต่ละอย่าง คุณภาพของการให้บริการเป็นส่วนส าคญัยิ่งในการท่ีจะ
สร้างความพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 
 2) ค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยู่กบัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับ
พิจารณาวา่เหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย  ทั้งน้ีเจตคติของผูรั้บบริการ
ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการท่ีมีราคาสูงเป็น
สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูง ในขณะท่ีผูรั้บบริการบางคนจะพิจารณาราคาค่าบริการตามลกัษณะ
ความยากง่ายของการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
 3) สถานท่ีให้บริการ การเข้าไปใช้บริการได้สะดวกเม่ือผูรั้บบริการต้องการย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้ง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
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 4) การแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการทราบข่าวสารหรือ
บุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความตอ้งการท่ีมีอยูก่็จะรู้สึก
ดีกบัการบริการดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการบริการตามมาได ้
 5) ผู ้ท่ีให้บริการ  เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการบริการให้
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบ้ริหารท่ีก าหนดนโยบายบริการโดยค านึงถึงผูรั้บบริการเป็น
หลกั ยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้เกิดความพึงพอใจไดง่้าย เช่นเดียวกบัผู ้
ให้บริการท่ีตระหนักถึงผู ้รับบริการเป็นส าคัญ  จะแสดงพฤติกรรมบริการและสนองบริการท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตส านึกของการบริการ 
 6) สภาพแวดล้อมของการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ได้แก่
สภาพแวดลอ้มของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอาคารสถานท่ี ความสวยงามของการจดัแต่ง
ภายใน การจดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวสัดุเคร่ืองใชใ้นงานบริการ เช่นกระดาษ 
ซองจดหมาย เป็นตน้ 
 7) กระบวนการการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการมีส่วนส าคญัในการสร้างความพึง
พอใจให้กบัผูรั้บบริการ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบติังานบริการ
แก่ผูรั้บบริการ เช่น การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจดัระบบขอ้มูลการส ารองห้องพกัโรงแรม
หรือสายการบิน การใชเ้คร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั เป็นตน้ 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.5.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกับการบริโภคน ้ามันปาล์ม 
จุตติ  กิ่งพะโยม (2546) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามันของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใชน้ ้ ามนัพืชใน
การประกอบอาหารภายในครัวเรือน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการเลือกซ้ือน ้ ามนัพืช และ
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนัพืชท่ีเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  โดย
ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
ส่วนการวดัความส าคญัใชร้ะดบัการวดัตามวิธีของ Likert Scale ผลการวจิยัพบวา่ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชน้ ้ ามนัยี่ห้อองุ่นมากท่ีสุดเหตุผลการเลือกซ้ือเพราะทดลองใชแ้ลว้พบวา่มีคุณภาพมี
ความเขา้ใจในความแตกต่างของน ้ ามนัพืชแต่ละชนิดในการจดัอนัดบัด้านคุณภาพของน ้ ามนัพืชส่วน
ใหญ่ให้น ้ ามนัถัว่เหลืองมีคุณภาพเป็นอนัดบัหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมกรรมการซ้ือน ้ ามนั
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พืชมาจากปัจจยัด้านคุณภาพมากท่ีสุดส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจว่าน ้ ามนัพืชแต่ละชนิดมีคุณภาพไม่
เหมือนกนัแต่สามารถใช้ทดแทนกนัไดก้ารซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือน ้ ามนัพืชยี่ห้อเดิมเป็นประจ าถา้ไม่มียี่ห้อ
เดิมจะซ้ือยีห่อ้ใหม่ทดแทน 

พรรณิสา  ดวงมา (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคน ้ ามนัจากพืชของครัวเรือนในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคน ้ ามนัจากพืชของครัวเรือน และปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริโภคน ้ ามนัจากพืชของครัวเรือน ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจากการ
ออกแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่างท่ีบริโภคน ้ ามนัถั่ว
เหลือง 200 คนและกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคน ้ ามนัปาล์ม 200 คนการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาและ 
Likert Scale ในการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคน ้ ามนัจากพืชของครัวเรือน 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย และส่วนของ
การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองโดยใชส้ถิติ 
t-test พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริโภคน ้ ามนัถัว่เหลืองคือดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเน้น
คุณภาพของสินคา้ส่วนปัจจยัรองลงมาคือ ดา้นราคาโดยเนน้ราคาท่ีเหมาะสมตามคุณภาพของสินคา้ส่วน
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริโภคน ้ ามนัปาล์มคือดา้นราคาโดยเน้นราคาท่ีเหมาะสมตาม
คุณภาพของสินคา้ส่วนปัจจยัรองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

พิมพิดา สนธิ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนัปาล์มบรรจุ
ขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนัมนัปาล์ม
ของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มบรรจุขวด ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการออกแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนาค่า  
Likert scale ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้ ามนัปาล์มบรรจุ
ขวด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย และการทดสอบ
แบบ Chi-square ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น ้ ามนัปาลม์ พบวา่พฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนัปาลม์บรรจุขวดและปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือน ้ ามนัปาล์มบรรจุขวดในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่คือเพศมีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ท่ี
เลือกซ้ือจ านวนคร้ังท่ีซ้ือขนาดบรรจุและบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือส่วนอายุมีความส าคญั
กบัทุกปัจจยัยกเวน้จ านวนซ้ือต่อคร้ังสถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้จ านวนคร้ังท่ีซ้ือ
ขนาดบรรจุค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่อคร้ังสถานท่ีสะดวกซ้ือเวลาและบุคคลผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ส่วนการศึกษาอาชีพรายได้และจ านวนสมาชิกมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัของพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนั
ปาลม์บรรจุขวดแตกต่างกนัไป 
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2.4.2 เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค 
กนกศักดิ์  เปรมปราโมชย์ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถุง

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุถุงและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการบริโภค ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออก
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 321 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การ
น าเสนอค่าความถ่ี อตัราส่วนร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิต พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเหตุผลส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถุง คือ ราคาของน ้ าด่ืมบรรจุถุงท่ีถูก
กวา่น ้ าบรรจุภาชนะอ่ืน โดยก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือไดรู้้จกัน ้ าด่ืมบรรจุถุงจากร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่าย ส่วน
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัจากการซ้ือน ้ าด่ืมไปบริโภค พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจ
ในระดบัมากต่อความใสสะอาดของน ้ าด่ืม ราคาของน ้ าด่ืมบรรจุถุง ความสะอาดของภาชนะท่ีบรรจุ
ตามล าดบั 

ชัยณรงค์ ทองต้น (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด เพื่อให้ทราบถึงส่ือท่ีได้รับและ
พฤติกรรมการซ้ือ และประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวด ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คนการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือท่ีไดรั้บ พฤติกรรมการเลือกซ้ือ และกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภควิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ส่วนการวดักิจกรรมทางการตลาดต่อ
ระดบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคว่ามากน้อยเพียงใดนั้นจะใชม้าตราส่วนแบบ Likert 
Scale พบว่า ตรา ยี่ห้อน ้ าด่ืมท่ีรู้จกัมากท่ีสุดคือน ้ าด่ืมสิงห์ น ้ าด่ืมท่ีนิยมบริโภคคือน ้ าด่ืมสิงห์ และเลือก
ซ้ือน ้าด่ืมดว้ย เหตุผลดา้น ความสะอาดดา้นการโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดโดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาลม์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีแน่นอน 
จึงไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงได ้

การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ใช้วิธีการเลือกสุ่มโดยค านวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1953) (อา้งถึงในยุทธไกยวรรณ์, 2551) 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงยอมให้เกิดค่าความ
คลาดเคล่ือนในการประเมินค่าสัดส่วนเกิดข้ึนในระดบัร้อยละ 5 โดยมีวธีิการค านวณตามสูตรดงัน้ี 

n  =  
2

21

d

ZPP    

เม่ือ n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 P  =  สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม  

(โดยทัว่ไปนิยมใช ้สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 
 Z  =  ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

d  =  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ 
(จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่นั้นๆ)  

n  = 0.3(1-0.3)1.962/0.052  
n    322  

จากการค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 322 เพื่อความสะดวกในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจะ
ท าการเก็บขอ้มูล จ  านวน 330 คน การเก็บตวัอยา่งผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และตลาดสด อา้งอิงจากงานวิจยัของ พรรณิสา ดวงมา 
พบว่าแหล่งซ้ือท่ีส าคญัของผูบ้ริโภค ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ร้อยละ 55 ร้านสะดวกซ้ือ    
ร้อยละ 21.5 และร้านโชวห่วยร้อยละ 10.5 ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นแหล่ง
ซ้ือส าคญัของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่จ านวน 8 แห่ง กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
165 คน ดงัตารางท่ี 3.1 และตลาดสดจ านวน 4 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 165 คน ดงัตารางท่ี 3.2  ดงัน้ี 
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ตาราง 3.1 สถานท่ีและกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจในหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 

ล าดับ สถานทีใ่นการเกบ็กลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เทสโกโลตสัสาขาตลาดค าเท่ียง 
บ๊ิกซีเอก็ตร้าสาขาเชียงใหม่ 
บ๊ิกซีสาขาดอนจัน่ 
แมก็โครสาขาเชียงใหม่ 
เซ็นทรัลฟู้ ดฮอลส์าขาเซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 
ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขามีโชค 
ทอ็ปส์มาร์เก็ตสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ 
ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาน่ิมซิต้ีเดล่ี 

21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 

รวม 165 
 
ตาราง 3.2 สถานท่ีและกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจในตลาดสด 

ล าดับ สถานทีใ่นการเกบ็กลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง 
1 
2 
3 
4 

ตลาดเมืองใหม่ 
ตลาดประตูเชียงใหม่ 
ตลาดธานินทร์ 
ตลาดวโรรส 

42 
41 
41 
41 

รวม 165 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) อาชีพ 
5) ระดบัการศึกษา 
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6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการบริโภคน ้ามนัปาลม์ประกอบดว้ย 
1) ความถ่ีในการซ้ือน ้ามนัปาลม์ 
2) บรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ 
3) ปริมาณต่อคร้ังในการเลือกซ้ือ 
4) แบรนดท่ี์เลือกซ้ือ 
5) ร้านคา้ท่ีเลือกซอ้ 
6) วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ 
7) ข่าวสารท่ีไดรั้บในการเลือกซ้ือ 
8) ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 
9) ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ 
10) จ านวนเงินในการซ้ือต่อคร้ัง 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ประกอบดว้ย 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น ้ ามันปาล์มไม่มีกล่ิน ไม่มีไข, บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน, ได้รับ

มาตรฐานจากหน่วยงานดา้นอาหาร, แสดงวนั เดือน ปี ท่ีผลิต, แสดงคุณค่าโภชนาการ 
2) ดา้นราคา ไดแ้ก่ ติดป้ายราคาชดัเจน, ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ, การใหส่้วนลด 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีการจดัจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านคา้ปลีกส่ง 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา, พนกังานขายโดยตรง 
5) ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการของพนกังานขายและเจา้ของร้าน 
6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ พื้นท่ีการจดัวางสินคา้, ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
7) ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือสินคา้ 
ส่วนท่ี  4 ความพึงพอใจในการซ้ือน ้ามนัปาลม์ ประกอบดว้ย 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์
2) ดา้นราคา 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5) ดา้นบรรจุภณัฑ ์
6) ดา้นการใหบ้ริการ 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์และขอ้เสนอแนะ 
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3.3 กรอบแนวคิด 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณาในทีวี วิทย ุและปิด

ประกาศ 
- พนกังานขายโดยตรง 
- การบอกต่อของผูซ้ื้อ 
5. บุคลากรผูใ้ห้บริการ 
- การให้บริการของพนกังานขาย 
- การให้บริการของเจา้ของร้าน 
6. ลกัษณะทางกายภาพ 
- พ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ 
- ความสะอาดของสถานท่ีจดั

จ าหน่าย 
7. กระบวนการ 
-       ขั้นตอนการซ้ือสินคา้ 

 
 

1) ผลิตภณัฑ ์
- ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ 
- บรรจุภณัฑไ์ดม้าตรฐาน  
- ไดรั้บมาตรฐานจากหน่วยงาน

ดา้นอาหารหรือหน่วยงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

- แสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิตชดัเจน 
- แสดงคุณค่าทางโภชนาการ 
2) ราคา 
- ติดป้ายราคาชดัเจน 
- ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- มีการจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต

และในร้านคา้ปลีก-ส่ง 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้มนัปาล์ม 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. อาชีพ 
5. ระดบัการศึกษา 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

 

พฤติกรรมการซื้อน า้มันปาล์ม 
1. วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ 
2. แบรนดท่ี์เลือกซ้ือ 
3. การเลือกซ้ือจากร้านประจ า/ไม่มีร้านประจ า 
4. สถานท่ีเลือกซ้ือ 
5. ปริมาณท่ีซ้ือ/คร้ัง 
6. ยอดซ้ือน ้ ามนัปาลม์เฉล่ีย/คร้ัง 
7. ความถ่ีในการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ 
8. ช่วงวนัและเวลาในการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ 
9. การเปรียบเทียบราคาก่อนเลือกซ้ือ 
10.ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 
11.บรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ 
12.เหตุผลในการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ 
13.ข่าวสารท่ีท่านไดรั้บในการเลือกซ้ือ 
14.การเลือกซ้ือน ้ามนัอ่ืนๆควบคู่กบัการใชน้ ้ามนัปาลม์ 
 
 

ความพงึพอใจในการซื้อน ้ามันปาล์ม 
1. คุณภาพของน ้ ามนัปาลม์ 
- สามารถน ามาใชท้อดซ ้าได1้-2 คร้ังโดยน ้ามนัไม่ด า 
- ไม่มีกล่ิน และไม่ท  าให้อาหารเสียรสชาติ 
- สามารถทนความร้อนไดสู้ง 

2. ราคาของน ้ามนัปาลม์ 
- ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 
- ราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณ 
- ราคาเม่ือเทียบกบับรรจุภณัฑ ์

3. บรรจุภณัฑ ์
- สามารถใชง้านไดส้ะดวก 
- ความสะอาดของบรรจุภณัฑ ์
- บรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 
- บรรจุภณัฑไ์ม่มีการร่ัวซึม 

4. ดา้นบริการหลงัการขาย 
- การรับ-เปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหา 
- มีบริการสายด่วนในการแจง้ปัญหา 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนัปาล์มของผูต้อบแบบสอบถาม จะ

วเิคราะห์ออกมาเป็นความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)   
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในดา้น

ต่างๆโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนความส าคญัตามเทคนิคการวดัทศันคติตามแนวคิด ของ 
Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับความส าคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย   2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

 

การแปลความหมายของคะแนน ใช้ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weight Mean Score) ของคะแนน
ความส าคญัเป็นเกณฑ์ในการแปลผล โดยก าหนดช่วงค่าเฉล่ียของคะแนนความส าคญัใน แต่ละระดบั
ดงัน้ี  

ช่วงคะแนนค่าเฉลีย่ 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 

 

ส่วนท่ี  3 การวเิคราะห์ถึงระดบัความพึงพอใจของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มใน
ดา้นต่างๆโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนความส าคญัตามเทคนิคการวดัทศันคติตามแนวคิด 
ของ Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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ระดับความพงึพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย   2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

 

การแปลความหมายของคะแนน ใช้ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weight Mean Score) ของคะแนน 
ความพอใจเป็นเกณฑ์ในการแปลผล โดยก าหนดช่วงค่าเฉล่ียของคะแนนความพอใจใน แต่ละระดบั
ดงัน้ี  

ช่วงคะแนนค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
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 

 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือน ้ ามนัปาลม์กบั พฤติกรรม
การซ้ือน ้ ามนัปาล์มและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามนั
ปาล์ม ท าโดยการทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-square test) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนั  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามนัปาลม์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจากผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 330 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
ผลการศึกษาน าเสนออกเป็น 5 ส่วนมีรายละเอียดดงัน้ีคือ  
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในการเลือกซ้ือน ้ามันปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
วเิคราะห์โดยการแจกแจงความ และค่าร้อยละ ไดด้งัน้ี 

1) เพศ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 และชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดท่ีพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 

2) อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่มี
อายุ 31-40 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมาคือ อาย ุ41-50 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.7 อายุ 21-30 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.4 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่
มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาคือ มีอายุ 41-50 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.9 อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และอายุ 21-30 ปี จ  านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.2 ตามล าดบั 
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3) สถานภาพสมรส  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ โสด จ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.5 และหยา่ร้าง จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ี
เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.9 รองลงมาคือ โสด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และหยา่ร้าง จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.2 ตามล าดบั 

4) ระดับการศึกษาสูงสุด  พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างผู ้บ ริโภคท่ี เลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน
ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
รองลงมาคือ ปวส. หรือ อนุปริญญา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.4 และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ในตลาดสดส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ ปวส. หรือ 
อนุปริญญา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.6 ปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั  

5) อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่
เป็นขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ พนกังาน
เอกชน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 อ่ืนๆ ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 
แม่บ้าน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0
ตามล าดบั 

ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มในตลาดสดพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู ้
ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร เท่ากบัอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป โดยมี
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 พนักงานเอกชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 แม่บ้าน 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.0 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 6)  รายได้ เฉลี่ย ต่อ เดื อน   พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างผู ้บ ริโภคท่ี เลือก ซ้ือน ้ ามันปาล์มใน
ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระหว่าง 20,001 – 
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30,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.8 ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ 50,000 บาทข้ึนไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  ตามล าดบั สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม
ในตลาดสด พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.4  รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระหวา่ง 20,000 
– 30,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.5 ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ 50,000 บาทข้ึน
ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.1) 
 
ตาราง 4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อมูลทัว่ไป 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

เพศ   
ชาย 40 30 
 (24.2) (18.2) 
หญิง 125 135 
 (75.8) (81.8) 

อายุ   
21-30 ปี 38 35 
 (23.0) (21.2) 
31-40 ปี 46 48 
 (27.9) (29.1) 
41-50 ปี  44 46 
 (26.7) (27.9) 
51 ปีข้ึนไป 37 36 
 (22.4) (21.8) 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บแสดงถึงร้อยละ 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

สถานภาพสมรส   
โสด 57 46 
 (34.5) (27.9) 
สมรส 80 84 
 (48.5) (50.9) 
หยา่ร้าง 28 35 
 (17.0) (21.2) 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  27 34 

 (16.4) (20.6) 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  322 49 
 (19.4) (29.7) 
ปวส.หรืออนุปริญญา  35 39 
 (21.2) (23.6) 
ปริญญาตรี 52 32 
 (31.5) (19.4) 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 19 11 
 (11.5) (6.7) 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บแสดงถึงร้อยละ 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา    5 3 

 (3.0) (1.8) 
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร 20 36 
 (12.1) (21.8) 
พนกังานเอกชน    40 33 
 (24.2) (20.0) 
ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 64 28 
 (38.8) (17.0) 
แม่บา้น     16 29 
 (9.7) (17.6) 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้ง 20 36 

 (12.1) (21.8) 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

ต ่ากวา่ 10,000 บาท  30 33 
 (18.2) (20.0) 
10,000 – 20,000 บาท 61 70 

 (37.0) (42.4) 
20,001 – 30,000 บาท 29 27 
 (17.6) (16.4) 
30,001 – 40,000 บาท 26 24 
 (15.8) (14.5) 
40,000 – 50,000 บาท  10 9 
 (6.1) (5.5) 

       50,000 บาทข้ึนไป 9 2 
 (5.5) (1.2) 
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4.2 พฤติกรรมในการบริโภคน า้มันปาล์มของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค  
พฤติกรรมในการบริโภคน ้ ามนัปาลม์ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ ยี่ห้อท่ีเลือก

ซ้ือ การเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากร้านจ าหน่าย แหล่งท่ีซ้ือ ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง ยอดซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 
ความถ่ีในการซ้ือ ช่วงวนัท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด การเปรียบเทียบราคา ผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือ บรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือแบรนดต่์างๆ ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์
น ้ ามันปาล์มท่ีพบเห็นบ่อยท่ีสุด และการเลือกซ้ือน ้ ามันชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กับการใช้น ้ ามันปาล์ม 
วเิคราะห์โดยการแจกแจงความ และค่าร้อยละ ไดด้งัน้ี 

4.2.1 วตัถุประสงค์ในการเลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม  
วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ใน

ห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่เพื่อน าไปประกอบอาหารในครัวเรือน จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 
และประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย/น าไปจ าหน่ายต่อ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบอาหารเพื่อ
จ าหน่าย/น าไปจ าหน่ายต่อ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และประกอบอาหารในครัวเรือน 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 (ดงัตาราง 4.2) 
 
ตาราง 4.2 วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์ในการเลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ประกอบอาหารในครัวเรือน 143 35 
 (86.7) (21.2) 
ประกอบอาหารเพื่อจ าหน่ายหรือน าไปจ าหน่ายต่อ 22 130 
 (13.3) (78.8) 
รวม 165 165 

 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.2.2 ยีห้่อน า้มันปาล์มทีเ่ลอืกซ้ือ 
การเลือกซ้ือน ้ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ า

ปาลม์ในห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มยีห่อ้โอลีน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9  
รองลงมาคือ มรกต จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ทบัทิม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2  
หยก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 เกสร จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และผึ้ง จ  านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 ขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดส่วนใหญ่เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม
ยี่ห้อปาล์มทิพย ์จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2  รองลงมาคือ โอลีน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.9 ญาณา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  หยก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ทบัทิมและ
ตระกร้าทอง จ านวนเท่ากนัคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเกสร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8   
ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.3) 

 
ตาราง 4.3 ยีห่อ้กบัแหล่งท่ีซ้ือน ้ามนัปาลม์ท่ีเลือกซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ยีห้่อทีเ่ลอืกซ้ือส่วนใหญ่ 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด 
มรกต 49 - 
  (29.7)  
เกสร 16 3 
  (9.7) (1.8) 
โอลีน 51 18 
  (30.9) (10.9) 
หยก 22 11 
  (13.3) (6.7) 
ทบัทิม 25 8 
  (15.2) (4.8) 
ผึ้ง 2 - 
  (1.2)  
ปาลม์ทิพย ์ - 101 
   (61.2) 
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ตาราง 4.3  (ต่อ) 

ยีห้่อทีเ่ลอืกซ้ือส่วนใหญ่ 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด 
ตระกร้าทอง 

- 
8 

(4.8) 
ญาณา 

- 
16 
(9.7) 

 รวม 165 
(100.0) 

165 
(100.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
 4.2.3 การเลอืกซ้ือน า้มันปาล์มจากร้านจ าหน่าย 

การเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากร้านจ าหน่ายของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มใน
ห้างสรรพสินคา้พบวา่ ไม่มีร้านประจ า จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4 และมีร้านประจ า จ  านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ท่ี
ส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ า จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 และมีร้านประจ า จ  านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.9 (ดงัตาราง 4.4) 
 
ตาราง 4.4 การเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์จากร้านจ าหน่ายของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

การเลอืกซ้ือน า้มันปาล์มจากร้านจ าหน่าย 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
มีร้านประจ า     39 46 
 (23.6) (27.9) 
ไม่มีร้านประจ า 126 119 
 (76.4) (72.1) 
รวม 165 165 

 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.2.4 ปริมาณการซ้ือน า้มันปาล์มต่อคร้ัง 
ปริมาณการซ้ือน ้ ามันปาล์มต่อคร้ังของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน

ห้างสรรพสินคา้ พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือไม่เกิน 5 ลิตร จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 รองลงมาคือ 
จ านวน  6 -15 ลิตร จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ 16 ลิตรข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.2 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาล์มในตลาดสด ท่ีส่วนใหญ่ซ้ือไม่เกิน 5 
ลิตร จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ 16 ลิตรข้ึนไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.1 และจ านวน 6 - 15 ลิตร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.5) 
 
ตาราง 4.5 ปริมาณการซ้ือน ้ามนัปาลม์ต่อคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ปริมาณการซ้ือน า้มันปาล์มต่อคร้ัง 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ไม่เกิน 5 ลิตร 146 83 
  (88.5) (50.3) 
6-15 ลิตร 17 39 
  (10.3) (23.6) 
16 ลิตรข้ึนไป 2 43 
  (1.2) (26.1) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.2.5 ยอดซ้ือน า้มันปาล์มเฉลีย่ต่อคร้ัง 
ยอดซ้ือน ้ ามันปาล์มเฉล่ียต่อคร้ัง ของกลุ่มตัวอย่างผู ้บ ริโภคท่ี เลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน

ห้างสรรพสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่มียอดเงินน้อยกว่า 100 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
รองลงมาคือ 101 – 200 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 จ านวน 201 บาทข้ึนไป จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  

ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่มียอดเงินซ้ือ จ านวน 
201 บาทข้ึนไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 100 บาท จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.3 และ จ านวน 101 – 200 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 (ดงัตาราง 4.6) 
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ตาราง 4.6 ยอดซ้ือน ้ามนัปาลม์เฉล่ียต่อคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ยอดซ้ือน า้มันปาล์มเฉลีย่ต่อคร้ัง 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
นอ้ยกวา่ 100 บาท 88 50 
  (53.3) (30.3) 
101-200 บาท 51 44 
  (30.9) (26.7) 
201 บาทข้ึนไป 26 71 
  (15.8) (43.0) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
4.2.6 ความถี่ในการซ้ือน า้มันปาล์ม 
ความถ่ีในการซ้ือน ้ ามันปาล์มของ กลุ่มตัวอย่างผู ้บ ริโภคท่ี เลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน

หา้งสรรพสินคา้พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือ 2-3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ 
ไม่แน่นอน จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 จ านวน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.4 จ านวน 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และทุกวนั จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.2 สอดคล้องกบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการซ้ือจ านวน 2-3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ ไม่แน่นอน 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 จ านวน 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
จ านวน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และทุกวนั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.4 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.7) 
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ตาราง 4.7 ความถ่ีในการซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ความถี่ในการซ้ือ 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ทุกวนั  2 4 
 (1.2) (2.4) 
3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 25 38 
 (15.2) (23.0) 
1 คร้ังต่อสัปดาห์  37 23 
 (22.4) (13.9) 
2-3 คร้ังต่อเดือน 61 59 
 (37.0) (35.8) 
ไม่แน่นอน 40 41 
 (24.2) (24.8) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.2.7 ช่วงวนัทีซ้ื่อน า้มันปาล์มบ่อยทีสุ่ด 
ช่วงวนัท่ีซ้ือน ้ ามันปาล์มบ่อยท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน

ห้างสรรพสินค้าพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ  81.2
รองลงมาคือ เสาร์ – อาทิตย ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และจนัทร์ – ศุกร์ จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.6 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ท่ีส่วนใหญ่ไม่
ก าหนดวนัท่ีแน่นอน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมาคือ เสาร์ – อาทิตย ์จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.1 และจนัทร์ – ศุกร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.8) 
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ตาราง 4.8 ช่วงวนัท่ีซ้ือน ้ามนัปาลม์บ่อยท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ช่วงวนัทีซ้ื่อน า้มันปาล์มบ่อยทีสุ่ด 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
จนัทร์ – ศุกร์  6 4 
 (3.6) (2.4) 
เสาร์ – อาทิตย ์ 25 20 
 (15.2) (12.1) 
ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน 134 141 
 (81.2) (85.5) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
4.2.8 ช่วงเวลาทีซ้ื่อน า้มันปาล์มบ่อยทีสุ่ด 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือน ้ ามันปาล์มบ่อยท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน

ห้างสรรพสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 
รองลงมาคือ 16.01 – 20.00 น. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  ระหวา่ง 08.01 – 12.00 น. จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระหวา่ง 12.01 – 16.00 น. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ระหว่าง 20.01-
24.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และก่อน 8.00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบวา่ส่วนใหญ่ไม่ก าหนดเวลา
ท่ีแน่นอน จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาคือ ระหวา่ง 08.01 – 12.00 น. จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.8 ระหว่าง 16.01 – 20.00 น. จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ระหว่าง 12. 00-
16.00 น. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  4.8 และก่อน 8.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  
ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.9) 
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ตาราง 4.9 ช่วงเวลาท่ีซ้ือน ้ามนัปาลม์บ่อยท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ช่วงเวลาทีซ้ื่อน า้มันปาล์มบ่อยทีสุ่ด 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ก่อน 8.00 น.  1 2 
 (0.6) (1.2) 
08.01 – 12.00 น. 15 26 
 (9.1) (15.8) 
12.01 – 16.00 น.  8 8 
 (4.8) (4.8) 
16.01 – 20.00 น.  24 17 
 (14.5) (10.3) 
20.01 – 24.00 น.  2 0 
 (1.2) (0.0) 
ไม่ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน 115 112 
 (69.7) (67.9) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
4.2.9 การเปรียบเทยีบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 
การเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ี

เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ พบว่าส่วนใหญ่ มีการเปรียบเทียบ จ านวน 99 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 60.0 และไม่มีการเปรียบเทียบ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ในตลาดสด พบวา่ส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบ จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 และไม่มีการเปรียบเทียบ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  (ดงัตาราง 4.10) 
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ตาราง 4.10 การเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภค 
การเปรียบเทยีบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลอืกซ้ือน า้มัน

ปาล์ม 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
มีการเปรียบเทียบ    99 105 
 (60.0) (63.6) 
ไม่มีการเปรียบเทียบ 66 60 
 (40.0) (36.4) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
4.2.10 ผู้ทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจเลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม  
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั

ปาล์มในห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่คือ ตนเอง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือ 
สมาชิกในครอบครัว จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 เพื่อน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 แฟน/
คู่สมรส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอ่ืนๆ เจา้ของร้าน ผูจ้ดัการร้าน พอ่ครัว จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.2 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดส่วนใหญ่คือ 
ตนเอง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 รองลงมาคือ อ่ืนๆ เจ้าของร้าน ผูจ้ดัการร้าน พ่อครัว 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และสมาชิกในครอบครัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  ตามล าดบั 
(ดงัตาราง 4.11) 
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ตาราง 4.11 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์มากท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ช่วงเวลาทีซ้ื่อน า้มันปาล์มบ่อยทีสุ่ด 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ตนเอง  125 155 
 (75.8) (93.9) 
เพื่อน  4 0 
 (2.4) (0.0) 
แฟน/คู่สมรส  4 0 
 (2.4) (0.0) 
สมาชิกในครอบครัว 30 2 
 (18.2) (1.2) 
อ่ืนๆ เจา้ของร้าน ผูจ้ดัการร้าน พอ่ครัว 2 8 
 (1.2) (4.8) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
4.2.11 บรรจุภัณฑ์น า้มันปาล์มทีเ่ลอืกซ้ือ  
กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในแต่ละบรรจุภณัฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มชนิดขวดมากท่ีสุด 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ ถุง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และป๊ีบ 
จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.6  

ขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดส่วนใหญ่เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มชนิดถุงมาก
ท่ีสุด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2  รองลงมาคือ ขวด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ
ป๊ีบ จ านวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.0 (ดงัตาราง 4.12) 
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ตาราง 4.12 บรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ 

บรรจุภัณฑ์ 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด 
ขวด 134 42 
 (81.2) (25.5) 
ป๊ีบ 6 33 
 (3.6) (20.0) 
ถุง 36 129 
 (21.8) (78.2) 
หมายเหตุ: เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
4.2.12 เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์มแบรนด์ต่างๆ 
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม

ในห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่คือ ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา
คือ คุณภาพสินคา้ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีตรารับรองมาตรฐานการผลิต จ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.9 หาซ้ือได้ง่ายตามร้านคา้ต่างๆ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ช่ือเสียงของ
บริษทัผูผ้ลิต จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 สินคา้มีหลากหลายบรรจุภณัฑ์ให้เลือก จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 รายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และการ
บอกต่อ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ใน
ตลาดสด พบว่าส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีส าคญัคือ คุณภาพสินค้า จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 
รองลงมาคือ ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีตรารับรองมาตรฐานการ
ผลิต จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 หาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้ต่างๆ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.9 ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 สินคา้มีหลากหลายบรรจุภณัฑ์ให้
เลือก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 รายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.9  และการบอกต่อ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั(ดงัตาราง 4.13) 
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ตาราง 4.13 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์แบรนดต่์างๆ ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

เหตุผลที่เลอืกซ้ือน า้มันปาล์มแบรนด์ต่างๆ 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต 41 23 
 (24.8) (13.9) 
คุณภาพสินคา้ 75 82 
 (45.5) (49.7) 
สินคา้มีหลากหลายบรรจุภณัฑใ์หเ้ลือก 23 23 
 (13.9) (13.9) 
มีตรารับรองมาตรฐานการผลิต 51 61 
 (30.9) (37.0) 
ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม 77 77 
 (46.7) (46.7) 
รายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ 15 13 
 (9.1) (7.9) 
หาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้ต่างๆ 48 51 
 (29.1) (30.9) 
การบอกต่อ 6 7 
 (3.6) (4.2) 
หมายเหตุ: เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.2.13 ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์น า้มันปาล์มทีพ่บเห็นบ่อยทีสุ่ด  
ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์น ้ ามนัปาล์มท่ีพบเห็นบ่อยท่ีสุด ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือก

ซ้ือน ้ ามันปาล์มในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่คือ โทรทัศน์  จ านวน  131 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 
รองลงมาคือ ใบปลิว จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.3 ป้ายโฆษณา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 รถแห่ประกาศกระจายเสียง จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.2 วิทยุ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และเวบ็ไซต์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
สอดคล้องกับกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดพบว่าส่วนใหญ่พบเห็นส่ือ
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์น ้ ามนัปาล์มบ่อยท่ีสุด คือ โทรทศัน์ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 
รองลงมาคือ ใบปลิว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 ป้ายโฆษณา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และรถแห่ประกาศกระจายเสียง จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.14) 
 
ตาราง 4.14 ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์น ้ามนัปาลม์ท่ีพบเห็นบ่อยท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์น า้มันปาล์ม 
ทีพ่บเห็นบ่อยทีสุ่ด 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
โทรทศัน์ 131 138 
 (79.4) (83.6) 
ใบปลิว 14 12 
 (8.5) (7.3) 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 12 11 
 (7.3) (6.7) 
วทิย ุ 1 0 
 (0.6) (0.0) 
เวบ็ไซต ์ 1 0 
 (0.6) (0.0) 
รถแห่ประกาศกระจายเสียง 2 1 
 (1.2) (0.6) 
ป้ายโฆษณา 4 3 
 (2.4) (1.8) 
รวม 165 165 
 (100.0) (100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

4.2.14 การเลอืกซ้ือน า้มันชนิดอืน่ๆ ควบคู่กบัการใช้น า้มันปาล์ม  
การเลือกซ้ือน ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใช้น ้ ามนัปาล์ม ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือก

ซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ และในตลาดสด พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มในห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการเลือกซ้ือน ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใชน้ ้ ามนัปาล์ม  มีจ  านวน 149 
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คน คิดเป็นร้อยละ 90.3  โดยน ้ ามนัท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ น ้ ามนัถัว่เหลือง จ านวน 94 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ น ้ ามนัร าขา้ว จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 น ้ ามนัหมู จ  านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 น ้ ามนัดอกทานตะวนั จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 น ้ ามนัไก่ จ  านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 และน ้ามนัคาโนลา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั ในดา้นกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดท่ีมีการเลือกซ้ือน ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใช้น ้ ามนั
ปาลม์ มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 โดยน ้ามนัท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ น ้ามนัถัว่เหลือง จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ น ้ ามนัร าขา้ว และน ้ ามนัหมู สัดส่วนเท่ากนัคือ จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.5 น ้ ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 น ้ ามนัไก่ จ  านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.15) 

 
ตาราง 4.15 การเลือกซ้ือน ้ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใชน้ ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

การเลอืกซ้ือน า้มันชนิดอื่นๆ ควบคู่กบัการใช้น า้มันปาล์ม 
แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

1) เลอืกซ้ือน า้มันชนิดอืน่ๆ 149 
(90.3) 

148 
(89.7)  

-น ้ามนัถัว่เหลือง   94 86 
 (57.0) (52.1) 

-น ้ามนัร าขา้ว 25 24 
 (15.2) (14.5) 

-น ้ามนัหมู    17 24 
 (10.3) (14.5) 

-น ้ามนัไก่ 2 2 
 (1.2) (1.2) 

-น ้ามนัคาโนลา   1 - 
 (0.6)  

-น ้ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั 10 12 
 (6.1) (7.3) 
2) ไม่เลอืกซ้ือน า้มันชนิดอืน่ๆ 16 17 
 (9.7) (10.3) 
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4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามันปาล์มของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  

4.3.1  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
การให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม

ในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบว่า โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั 
โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ต่ละประเด็นของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินค้า พบว่า ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากทุกประเด็น ล าดบัแรกคือ การให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
ไดม้าตรฐาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14) รองลงมาคือ มีขอ้มูลระบุท่ีบรรจุภณัฑ์ เช่น วตัถุดิบท่ีใช้ผลิต,วนั 
เดือน ปี ท่ีผลิต และวนัหมดอายุหรือ คุณค่าทางโภชนาการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05) ไดรั้บมาตรฐานจาก
หน่วยงานดา้นอาหารหรือส่ิงแวดล้อม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05) สีของน ้ ามนัปาล์ม มีความใส หรือไม่
เป็นไข  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04) คุณภาพน ้ามนัปาล์ม เช่น การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.99) ไม่มีส่ิงเจือปนผสมในน ้ ามนัปาล์ม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99) ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูจ้ดั
จ  าหน่าย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93) และมีน ้ ามนัปาล์มให้เลือกหลายขนาด เช่น ขวด ถุง ป๊ีบ  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49) ตามล าดบั 

การให้ความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบว่า ให้
ความส าคญัในระดบัมากต่อบรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไดม้าตรฐาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.16) รองลงมาคือ ไดรั้บมาตรฐานจากหน่วยงานดา้นอาหารหรือส่ิงแวดลอ้ม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09) มี
ขอ้มูลระบุท่ีบรรจุภณัฑ์ เช่น วตัถุดิบท่ีใช้ผลิต,วนั เดือน ปี ท่ีผลิต และวนัหมดอายุหรือ คุณค่าทาง
โภชนาการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01) สีของน ้ ามนัปาล์ม มีความใส หรือไม่เป็นไข  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99) 
คุณภาพน ้ ามนัปาล์ม เช่น การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) ไม่มีส่ิงเจือปนผสมใน
น ้ ามนัปาล์ม  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95) ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัจ  าหน่าย  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.90) ขณะเดียวกนัใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางต่อมีน ้ามนัปาล์มใหเ้ลือกหลายขนาดเช่น ขวด ถุง 
ป๊ีบ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40) 
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ตาราง 4.16 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัจ  าหน่าย 3.93 
(มาก) 

5 3.9 
(มาก) 

7 

คุณภาพน ้ามนัปาลม์ เช่น การเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการ 

3.99 
(มาก) 

4 3.96 
(มาก) 

5 

สีของน ้ามนัปาลม์ มีความใส หรือไม่เป็นไข 4.04 
(มาก) 

3 3.99 
(มาก) 

4 

มีน ้ามนัปาลม์ใหเ้ลือกหลายขนาดเช่น ขวด ถุง ป๊ีบ 3.49 
(มาก) 

6 3.4 
(ปานกลาง) 

8 

ไม่มีส่ิงเจือปนผสมในน ้ามนัปาลม์ 3.99 
(มาก) 

4 3.95 
(มาก) 

6 

บรรจุภณัฑท่ี์บรรจุอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ได้
มาตรฐาน 

4.14 
(มาก) 

1 4.16 
(มาก) 

1 

มีขอ้มูลระบุท่ีบรรจุภณัฑ ์เช่น วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต
,วนั เดือน ปี ท่ีผลิต และวนัหมดอายหุรือ คุณค่า
ทางโภชนาการ  

4.05 
(มาก) 

2 4.01 
(มาก) 

3 

ไดรั้บมาตรฐานจากหน่วยงานดา้นอาหารหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.05 
(มาก) 

2 4.09 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.96 
(มาก) 

 3.94 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.3.2  ปัจจัยด้านราคา 
การให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคาของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มใน

ห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั โดย
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ในหา้งสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาล์มในตลาดสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาแต่ละประเด็นของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุดต่อราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22) และการมีป้ายราคาสินคา้ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.21) นอกจากน้ีให้ความส าคัญในระดับมากต่อ ราคาขายส่ง  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50) 
ขณะเดียวกนัใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางต่อส่วนลดกรณีซ้ือเงินสด  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38) มีการ
แจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33) สามารถช าระเงินไดห้ลายวิธี เช่น 
บตัรเครดิต เช็ค  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25) และการใหเ้ครดิตในการช าระเงิน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22) 

ในด้านกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบว่า ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุดต่อการมีป้ายราคาสินคา้ชดัเจน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24) นอกจากน้ีให้ความส าคญัในระดบัมากต่อราคาขายส่ง  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44) 
ขณะท่ีส่วนลดกรณีซ้ือเงินสด  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27) การแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25) การให้เครดิตในการช าระเงิน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11) และสามารถช าระเงินได้
หลายวิธี เช่น บตัรเครดิต เช็ค  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10) ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น (ดงั
ตาราง 4.17) 

 
ตาราง 4.17 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค  

ปัจจัยด้านราคา 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

การมีป้ายราคาสินคา้ชดัเจน 4.21 
(มากท่ีสุด) 

2 4.27 
(มากท่ีสุด) 

1 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.22 
(มากท่ีสุด) 

1 4.24 
(มากท่ีสุด) 

2 
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ตาราง 4.17 (ต่อ)  

ปัจจัยด้านราคา 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

การใหเ้ครดิตในการช าระเงิน 3.22 
(ปานกลาง) 

7 3.11 
(ปานกลาง) 

6 

มีราคาขายส่ง 3.5 
(มาก) 

3 3.44 
(มาก) 

3 

มีส่วนลดกรณีซ้ือเงินสด 3.38 
(ปานกลาง) 

4 3.27 
(ปานกลาง) 

4 

สามารถช าระเงินไดห้ลายวธีิ เช่น บตัรเครดิต 
เช็ค 

3.25 
(ปานกลาง) 

6 3.10 
(ปานกลาง) 

7 

มีการแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคา
ขาย 

3.33 
(ปานกลาง) 

5 3.25 
(ปานกลาง) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 
(มาก) 

 3.52 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.3.3  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

น ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัท่ีแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 ขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลางเท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายแต่ละประเด็นของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ต่อการจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99) รองลงมาคือ ท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง สะดวกสบาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77) การจ าหน่ายในร้านขายปลีก-ส่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64)
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และท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีมีความสะดวก เช่น ติดถนนใหญ่ อยูภ่ายในตลาดสด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62) 
ขณะเดียวกนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลางต่อการจ าหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต์ออนไลน์  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.71) และสามารถสั่งสินคา้ไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์โทรสาร โซเชียลมีเดีย  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.62) 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบวา่ ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ต่อการจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์- มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87) รองลงมาคือ มีท่ีจอด
รถกวา้งขวาง สะดวกสบาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73) การจ าหน่ายในร้านขายปลีก-ส่ง  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.70) และท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีมีความสะดวก เช่น ติดถนนใหญ่ อยูภ่ายในตลาดสด  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.63) ขณะท่ีการจดัจ าหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ และสามารถสั่งสินคา้ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท์ โทรสาร โซเชียลมีเดีย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49) ให้ความส าคญัในระดบัน้อยท่ีสุด (ดงัตาราง 
4.18) 
 
ตาราง 4.18 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

มีการจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์- 
มาร์เก็ต 

3.99 
(มาก) 

1 3.87 
(มาก) 

1 

มีการจ าหน่ายในร้านขายปลีก-ส่ง 3.64 
(มาก) 

3 3.70 
(มาก) 

3 

มีจ  าหน่ายผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 2.71 
(ปานกลาง) 

5 2.49 
(นอ้ยท่ีสุด) 

5 

สามารถสั่งสินคา้ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์โทรสาร โซเชียลมีเดีย 

2.62 
(ปานกลาง) 

6 2.49 
(นอ้ยท่ีสุด) 

5 

ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีมีความสะดวก เช่น ติด
ถนนใหญ่ อยูภ่ายในตลาดสด 

3.62 
(มาก) 

4 3.63 
(มาก) 

4 
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ตาราง 4.18 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง สะดวกสบาย 3.77 
(มาก) 

2 3.73 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.41 
(มาก) 

 3.30 
(ปานกลาง) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.3.4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
การให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

น ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลางเท่ากนั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.20 และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 เม่ือพิจารณาการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดแต่ละประเด็นของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ต่อการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือการปิดประกาศ  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62) และการจัด
โปรโมชั่นลดราคา  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53)  ขณะท่ีการเข้าร่วมโปรโมชั่นกบัทางห้างสรรพสินค้า/
ร้านคา้ต่างๆ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21) การบอกต่อของผูซ้ื้อ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12) พนกังานแนะน าสินคา้  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06) การสาธิตการใช้สินคา้ให้กบัลูกคา้  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98) และการส่งชิงโชค/
ของสมนาคุณ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85) ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบวา่ ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ต่อการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือการปิดประกาศ   (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67) และการจัด
โปรโมชัน่ลดราคา  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) ขณะท่ีการบอกต่อของผูซ้ื้อ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09) การเขา้
ร่วมโปรโมชัน่กบัทางห้างสรรพสินคา้/ร้านคา้ต่างๆ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08) พนักงานแนะน าสินคา้  
(ค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.01) การสาธิตการใชสิ้นคา้ใหก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93) และการส่งชิงโชค/ของ
สมนาคุณ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79) ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น (ดงัตาราง 4.19) 
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ตาราง 4.19 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภค  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

การโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือการ
ปิดประกาศ 

3.62 
(มาก) 

1 3.67 
(มาก) 

1 

พนกังานแนะน าสินคา้ 3.06 
(ปานกลาง) 

5 3.01 
(ปานกลาง) 

5 

การส่งชิงโชค/ของสมนาคุณ 2.85 
(ปานกลาง) 

7 2.79 
(ปานกลาง) 

7 

การเขา้ร่วมโปรโมชัน่กบัทาง
หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ต่างๆ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3 3.08 
(ปานกลาง) 

4 

การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 3.53 
(มาก) 

2 3.42 
(มาก) 

2 

การสาธิตการใชสิ้นคา้ใหก้บัลูกคา้ 2.98 
(ปานกลาง) 

6 2.93 
(ปานกลาง) 

6 

การบอกต่อของผูซ้ื้อ 3.12 
(ปานกลาง) 

4 3.09 
(ปานกลาง) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.02 
(ปานกลาง) 

 3.14 
(ปานกลาง) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.3.5 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
การให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

น ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลางเท่ากนั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.26 และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 เม่ือพิจารณาการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการแต่ละประเด็นของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้พบว่า ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากต่อการบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) ขณะท่ีพนักงานแนะน าสินคา้มี
ความสามารถในการให้ค  าแนะน า และมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24) พนกังาน
เพียงพอกบัการให้บริการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17) และเจา้ของร้านให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และมี
บริการท่ีเป็นมิตรกบัลูกคา้  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15) ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด พบวา่ ให้ความส าคญัในระดบัปาน
กลางทุกประเด็นต่อการบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32) รองลงมาคือ พนักงาน
แนะน าสินคา้มีความสามารถในการให้ค  าแนะน า และมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.25) เจา้ของร้านให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และมีบริการท่ีเป็นมิตรกบัลูกคา้  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14) 
และพนกังานเพียงพอกบัการใหบ้ริการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12) ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.20) 

 
ตาราง 4.20 ปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภค  

ปัจจัยด้านการบุคลากร 
ผู้ให้บริการ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

พนกังานแนะน าสินคา้มีความสามารถใน
การใหค้  าแนะน า และมีความรู้ในสินคา้ 

3.24 
(ปานกลาง) 

2 3.25 
(ปานกลาง) 

2 

เจา้ของร้านใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และ
มีบริการท่ีเป็นมิตรกบัลูกคา้ 

3.15 
(ปานกลาง) 

4 3.14 
(ปานกลาง) 

3 

พนกังานเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 3.17 
(ปานกลาง) 

3 3.12 
(ปานกลาง) 

4 

การบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 3.41 
(มาก) 

1 3.32 
(ปานกลาง) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 3.26 
(ปานกลาง) 

 3.21 
(ปานกลาง) 
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4.3.6  ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
การให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

น ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบั
มากเท่ากนั โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มในตลาดสด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 เม่ือพิจารณาการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพแต่ละประเด็นของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ พบว่า ให้ความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากทุกประเด็น ล าดบัแรกคือ จุดจ าหน่ายสินคา้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99) รองลงมาคือ การจดัวางสินคา้ในจุดท่ีสามารถมองเห็นชดั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) ร้านคา้ท่ี
จ  าหน่ายมีความสะอาด ถูกสุขอนามยั  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) ป้ายช่ือสินคา้และราคาสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) และการจดัวางสินคา้ดึงดูความสนใจต่อการซ้ือ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.92) ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ในตลาดสดพบวา่ ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกประเด็น ล าดบัแรกคือ จุดจ าหน่ายสินคา้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05) 
รองลงมาคือ การจดัวางสินคา้ในจุดท่ีสามารถมองเห็นชดั  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02) ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายมี
ความสะอาด ถูกสุขอนามยั  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02) ป้ายช่ือสินคา้และราคาสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00) และการจดัวางสินคา้ดึงดูความสนใจต่อการซ้ือ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93) ตามล าดบั 
(ดงัตาราง 4.21) 
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ตาราง 4.21 ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภค  

ปัจจัยด้านลกัษณะ 
ทางกายภาพ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

การจดัวางสินคา้ในจุดท่ีสามารถมองเห็นชดั 3.96 
(มาก) 

2 4.02 
(มาก) 

2 

จุดจ าหน่ายสินคา้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็น
ระเบียบ 

3.99 
(มาก) 

1 4.05 
(มาก) 

1 

การจดัวางสินคา้ดึงดูความสนใจต่อการซ้ือ 3.92 
(มาก) 

3 3.93 
(มาก) 

4 

ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายมีความสะอาด ถูกสุขอนามยั 3.96 
(มาก) 

2 4.02 
(มาก) 

2 

ป้ายช่ือสินคา้และราคาสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 3.96 
(มาก) 

2 4.00 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.96 
(มาก) 

 4.01 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.3.7  ปัจจัยด้านกระบวนการ 
การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาล์ม

ในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.43 ขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง
เท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการแต่ละประเด็น
ของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ต่อขั้นตอนการซ้ือสินคา้มีความรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76) และส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลานัด
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หมาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) ขณะท่ีการบริการขนส่งสินคา้ฟรี  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15) ให้ความส าคญั
ในระดบัปานกลางเท่านั้น 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ให้ความส าคญัในระดับมากต่อ
ขั้นตอนการซ้ือสินค้ามีความรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75) ขณะท่ีการบริการส่งสินค้าได้ตาม
ก าหนดเวลานัดหมาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33)และบริการขนส่งสินคา้ฟรี  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10) ให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น (ดงัตาราง 4.22) 

 
ตาราง 4.22 ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

ขั้นตอนการซ้ือสินคา้มีความรวดเร็ว 3.76 
(มาก) 

1 3.75 
(มาก) 

1 

บริการขนส่งสินคา้ฟรี 3.15 
(ปานกลาง) 

3 3.10 
(ปานกลาง) 

3 

ส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลานดัหมาย 3.41 
(มาก) 

2 3.33 
(ปานกลาง) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.43 
(มาก) 

 3.40 
(ปานกลาง) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.3.8  ภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการเลอืกซ้ือน า้มันปาล์มของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

การให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ี
เลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ในหา้งสรรพสินคา้และในตลาดสด พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมากเท่ากนั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.53 และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณาการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัทั้ง 7 ปัจจยั ของกลุ่มผูบ้ริโภค พบดงัน้ี 
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กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) ดา้น
ราคา  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59) และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43) ขณะท่ีปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39) ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20) ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ในตลาดสด ใหค้วามส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01) รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94)  
และดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52) ขณะท่ีปัจจยัดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14) ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น (ดงัตาราง 4.23) 

 
ตาราง 4.23 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 

ปัจจัย 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 
ดา้นราคา  
 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  
 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

 
 ดา้นกระบวนการ 

3.96 
(มาก) 
3.59 
(มาก) 
3.39 

(ปานกลาง) 
3.20 

(ปานกลาง) 
3.23 

(ปานกลาง) 
3.96 
(มาก) 

  

1 
 
2 
 
4 
 
6 
 
5 
 
1 
 
 

3.94 
(มาก) 
3.52 
(มาก) 
3.34 

(ปานกลาง) 
3.14 

(ปานกลาง) 
3.21 

(ปานกลาง) 
4.01 
(มาก) 

  

2 
 
3 
 
5 
 
7 
 
6 
 
1 
 
 



 

 

55 

ตาราง 4.23 (ต่อ) 

ปัจจัย 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

  
 ดา้นกระบวนการ 

 
ค่าเฉลีย่รวมของปัจจัยทั้ง 7 

3.43 
(มาก) 
3.53 
(มาก) 

3 3.40 
(ปานกลาง) 

3.51 
(มาก) 

4 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.4 ความพึงพอใจหลังจากซ้ือน ้ามันปาล์มของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นบรรจุภณัฑ์ และดา้นการบริการหลงั
การขาย วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

 
4.4.1 ความพงึพอใจด้านคุณภาพ 
ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ดา้นคุณภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม คือ  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
น ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินค้า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72) และกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มในในตลาดสด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74)  มีความพึงพอใจโดยรวมต่อดา้นคุณภาพอยู่ในระดบัมาก
เท่ากนั  เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นในดา้นคุณภาพพบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกประเด็น ล าดบัแรกคือ  พึงพอใจต่อน ้ ามนัปาล์มท่ีไม่มีกล่ิน และไม่ท าให้อาหารเสียรสชาติ  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90) รองลงมาคือ สามารถทนความร้อนไดสู้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77) น ้ ามนัไม่เหม็น
หืนเม่ือเก็บเป็นเวลานาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75) ท าให้อาหารมีความกรอบนาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70) 
สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหาร  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64) และสามารถน ามาใช้ทอดซ ้ าได้ 1-2 คร้ังโดย
น ้ามนัไม่ด า  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55) ตามล าดบั 
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กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ประเด็น ล าดบัแรกคือ  พึงพอใจต่อน ้ ามนัปาล์มท่ีไม่มีกล่ิน และไม่ท าให้อาหารเสียรสชาติ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.90) รองลงมาคือ น ้ามนัไม่เหมน็หืนเม่ือเก็บเป็นเวลานาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82) สามารถเพิ่ม
คุณค่าทางอาหาร  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79) สามารถทนความร้อนได้สูง  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76) ท าให้
อาหารมีความกรอบนาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70) และสามารถน ามาใชท้อดซ ้ าได ้1-2 คร้ังโดยน ้ ามนัไม่
ด า  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47) ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.24) 
 
ตาราง 4.24 ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคดา้นคุณภาพ 

ความพงึพอใจ 
ด้านคุณภาพ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

สามารถน ามาใชท้อดซ ้ าได ้1-2 คร้ังโดยน ้ามนัไม่
ด า 

3.55 
(มาก) 

6 3.47 
(มาก) 

6 

ไม่มีกล่ิน และไม่ท าใหอ้าหารเสียรสชาติ 3.90 
(มาก) 

1 3.90 
(มาก) 

1 

สามารถทนความร้อนไดสู้ง 3.77 
(มาก) 

2 3.76 
(มาก) 

4 

ท าใหอ้าหารมีความกรอบนาน 3.70 
(มาก) 

4 3.70 
(มาก) 

5 

สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหาร 3.64 
(มาก) 

5 3.79 
(มาก) 

3 

น ้ามนัไม่เหม็นหืนเม่ือเก็บเป็นเวลานาน 3.75 
(มาก) 

3 3.82 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.72 
(มาก) 

 3.74 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.4.2 ความพงึพอใจ ด้านราคา 
ความพึงพอราคา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม คือ  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือก

ซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83) และกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มในในตลาดสด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77)  มีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านราคาอยู่ในระดบัมาก
เท่ากนั  เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นในดา้นราคาพบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกประเด็น ล าดบัแรกคือ  พึงพอใจต่อราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของน ้ ามนัปาลม์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.89) รองลงมาคือ ราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณน ้ ามนัปาลม์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83) และราคาเม่ือเทียบกบั
คุณภาพของบรรจุภณัฑ ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77) 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ประเด็น ล าดบัแรกคือ  พึงพอใจต่อราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของน ้ ามนัปาล์ม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88) 
รองลงมาคือ ราคาเม่ือเทียบกับปริมาณน ้ ามนัปาล์ม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82) และราคาเม่ือเทียบกับ
คุณภาพของบรรจุภณัฑ ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74) ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.25) 
 
ตาราง 4.25 ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค ดา้นราคา 

ความพงึพอใจ 
ด้านราคา 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของน ้ามนัปาลม์ 3.89 
(มาก) 

1 3.88 
(มาก) 

1 

ราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณน ้ามนัปาลม์ 3.83 
(มาก) 

2 3.82 
(มาก) 

2 

ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ 3.77 
(มาก) 

3 3.74 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.83 
(มาก) 

 3.77 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.4.3 ความพงึพอใจ ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ดา้นบรรจุภณัฑ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม คือ  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือก
ซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) และกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มในในตลาดสด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92)  มีความพึงพอใจโดยรวมต่อดา้นบรรจุภณัฑ์ อยู่ในระดบั
มากเท่ากนั  เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นในดา้นบรรจุภณัฑ ์พบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกประเด็น ล าดบัแรกคือ มีความพึงพอใจต่อความสะอาดของบรรจุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02) 
รองลงมาคือ บรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) บรรจุภณัฑ์ไม่มีการร่ัวซึม  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) และบรรจุภณัฑส์ามารถใชง้านไดส้ะดวก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90) 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ประเด็น ล าดบัแรกคือ มีความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ์สามารถใชง้านไดส้ะดวก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93)
บรรจุภณัฑ์สามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91) ความสะอาดของบรรจุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89) และบรรจุภณัฑไ์ม่มีการร่ัวซึม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89) ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.26) 
 
ตาราง 4.26 ความพึงพอใจหลังจากซ้ือน ้ ามันปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นบรรจุภณัฑ ์

ความพงึพอใจ 
ด้านบรรจุภัณฑ์ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

บรรจุภณัฑส์ามารถใชง้านไดส้ะดวก 3.90 
(มาก) 

3 3.93 
(มาก) 

1 

ความสะอาดของบรรจุภณัฑ์ 4.02 
(มาก) 

1 3.89 
(มาก) 

3 

บรรจุภณัฑส์ามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน  3.96 
(มาก) 

2 3.91 
(มาก) 

2 

บรรจุภณัฑไ์ม่มีการร่ัวซึม 3.96 
(มาก) 

2 3.89 
(มาก) 

3 
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ตาราง 4.26 (ต่อ) 

ความพงึพอใจ 
ด้านบรรจุภัณฑ์ 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

ค่าเฉลีย่รวม 3.96 
(มาก) 

 3.92 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.4.4 ความพงึพอใจ ด้านบริการหลงัการขาย 
ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม ่ดา้นบริการหลงัการขาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจท่ีแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) และกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในในตลาดสดมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36)  เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นในดา้นบริการหลงัการ
ขายพบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากต่อการรับ-เปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหา  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50) และมีบริการสายด่วนในการ
แจง้ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) ขณะเดียวกนัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางต่อ
กรณีเกิดปัญหากบัสินคา้สามารถแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40) 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากต่อ
การรับ-เปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหา  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48) ขณะเดียวกนัมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางต่อกรณีเกิดปัญหากบัสินคา้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37) 
และการบริการสายด่วนในการแจง้ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69) ตามล าดบั (ดงัตาราง 
4.27) 
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ตาราง 4.27 ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค ดา้นการบริการหลงัการ
ขาย 

ความพงึพอใจหลงัจากซ้ือน า้มันปาล์ม 
ด้านบริการหลงัการขาย 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

การรับ-เปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหา 3.50 
(มาก) 

1 3.48 
(มาก) 

1 

มีบริการสายด่วนในการแจง้ปัญหาเก่ียวกบั
สินคา้ 

3.41 
(มาก) 

2 2.69 
(ปานกลาง) 

3 

กรณีเกิดปัญหากบัสินคา้สามารถแกไ้ขปัญหา
ไดร้วดเร็ว 

3.40 
(ปานกลาง) 

3 3.37 
(ปานกลาง) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.41 
(มาก) 

 3.36 
(ปานกลาง) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

 4.4.5 ความพึงพอใจโดยรวมหลังจากซ้ือน ้ามันปาล์มของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค พบวา่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.76) และกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในในตลาดสด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73)  มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้นล าดบัแรกคือ มีความพึงพอใจต่อดา้นบรรจุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) รองลงมาคือ ดา้น
ราคา  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83) ด้านคุณภาพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72) ด้านการบริการหลังการขายและ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์ในตลาดสด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากดา้น
บรรจุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94) ดา้นราคา  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81) และดา้นคุณภาพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 



 

 

61 

3.74) ขณะท่ีดา้นการบริการหลงัการขาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36)  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านั้นตามล าดบั (ดงัตาราง 4.28) 
 
ตาราง 4.28 ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ามนัปาลม์ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค  

ความพงึพอใจหลงัจากซ้ือน า้มันปาล์ม 

แหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

ห้างสรรพสินค้า ตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ล าดับ 

ดา้นคุณภาพ  
 
ดา้นราคา  
 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 
 
ดา้นการบริการหลงัการขาย 

3.72 
(มาก) 
3.83 
(มาก) 
3.96 
(มาก) 
3.41 
(มาก) 

3 
 
2 
 
1 
 
4 

3.74 
(มาก) 
3.81 
(มาก) 
3.94 
(มาก) 
3.36 

(ปานกลาง) 

3 
 
2 
 
1 
 
4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.76 
(มาก) 

 3.73 
(มาก) 

 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ กบัแหล่งทีซ้ื่อน า้มันปาล์ม 

การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัแหล่งท่ี
เลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ ผูว้จิยัเลือกใชค้่าสถิติ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ดงัน้ี 

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาสูงสุดกบัแหล่งทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 
จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยีห่้อน ้ ามนั

ปาล์มท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด พบว่า ค่าไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 11.150  ค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 
0.004 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
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เชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในท้องตลาด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือกล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน
ห้างสรรพสินคา้และในตลาดสดท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนัปาล์มท่ี
จ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ และในตลาดสดต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางท่ีสถิติท่ี 0.01 (ดงัตาราง 4.29) 
 
ตาราง 4.29 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัแหล่งท่ีเลือกซ้ือยีห่้อน ้ ามนัปาลม์ 

ระดับการศึกษา 
แหล่งทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 

รวม 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด 

ไม่เกินมธัยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า 

59 83 142 
(35.8) (50.3) (43.0) 

ปวส. หรืออนุปริญญา 35 39 74 
(21.2) (23.6) (22.4) 

ปริญญาตรีข้ึนไป 71 43 114 
  (43.0) (26.1) (34.5) 
รวม 165 165 330 
  (100.0) (100.0) (100.0) 

Chi-Square=11.150   df=2    Sig.=0.004 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

2) ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัแหล่งทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 
จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนัปาล์มท่ี

จ  าหน่ายในทอ้งตลาด พบวา่ ค่าไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 22.771 ค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ อาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยีห่้อน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวคือ ผูก้ลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และใน
ตลาดสดท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ และใน
ตลาดสดต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางท่ีสถิติท่ี 0.01  (ดงัตาราง 4.30) 

 
 



 

 

63 

ตาราง 4.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัแหล่งท่ีเลือกซ้ือยีห่้อน ้ ามนัปาล์ม 

อาชีพ 
แหล่งทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 

รวม 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด 

ผูป้ระกอบอาชีพอาหารและแม่บา้น 36 65 101 
(21.8) (39.4) (30.6) 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 64 28 92 
(38.8) (17.0) (27.9) 

อ่ืนๆไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป 
นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน 

65 
(39.4) 

72 
(43.6) 

137 
(41.5) 

รวม 165 165 330 
  (100.0) (100.0) (100.0) 

Chi-Square=22.771  df=2    Sig.=0.000 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดือนกบัแหล่งทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 
จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อ

น ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด พบว่า ค่าไคสแควร์ท่ีค านวณได้เท่ากบั 3.801 ค่าระดบันัยส าคญั
เท่ากบั 0.019 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือกล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน
ห้างสรรพสินคา้และในตลาดสดท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนัปาล์มท่ี
จ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ และในตลาดสดต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางท่ีสถิติท่ี 0.05  (ดงัตาราง 4.31) 
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ตาราง 4.31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัแหล่งท่ีเลือกซ้ือยีห่้อน ้ามนัปาลม์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
แหล่งทีเ่ลอืกซ้ือน า้มันปาล์ม 

รวม 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด 

ไม่เกิน 20,000 บาท 91 103 194 
(55.2) (62.4) (58.8) 

20,001 บาทข้ึนไป 74 62 136 
(44.8) (37.6) (41.2) 

รวม 165 165 330 
  (100.0) (100.0) (100.0) 

Chi-Square=3.801    df=2   Sig.=0.019  330 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามนัปาลม์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจากผูบ้ริโภคน ้ ามนัปาล์มในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 330 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ และในตลาดสด มี
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยู่ท่ี  10,000 – 20,000 บาท ขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มใน
หา้งสรรพสินคา้ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
แต่ในด้านกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มีอาชีพผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย 
ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป  

พฤติกรรมการบริโภคน ้ ามนัปาล์มพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มใน
ห้างสรรพสินค้า และในตลาดสด มีข้อมูลท่ีสอดคล้องกนัคือ ส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ าท่ีเลือกซ้ือ
น ้ ามนัปาล์ม  ปริมาณท่ีซ้ือไม่เกิน 5 ลิตร ความถ่ีในการซ้ือ 2-3 คร้ังต่อเดือน มีช่วงวนัและเวลาท่ีไม่
แน่นอน ไม่มีการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคือ ตนเอง เหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือเพราะราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม ส่ือโฆษณาท่ีพบ
เห็นบ่อยท่ีสุด คือ โทรทศัน์ และมีการเลือกซ้ือน ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใช้น ้ ามนัปาล์มโดยเป็น
น ้ามนัถัว่เหลือง ขณะเดียวกนัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในหา้งสรรพสินคา้ มี 
วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือเพื่อน าไปประกอบอาหารในครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นยีห่อ้โอลีนชนิดขวด 
และมียอดเงินนอ้ยกวา่ 100 บาท และมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์แบรนดต่์างๆ เพราะวา่ราคาสินคา้
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ท่ีเหมาะสม ในด้านกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มในตลาดสดพบว่า ส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์เพื่อประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย/น าไปจ าหน่ายต่อ เป็นยี่ห้อปาล์มทิพย ์ชนิดถุง และ
จ านวนเงินท่ีซ้ืออยู่ท่ี 201 บาทข้ึนไป และมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มแบรนด์ต่างๆ เพราะว่า
คุณภาพสินคา้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาล์ม พบวา่ การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด 
พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั โดยล าดบัแรกให้ความส าคญั
กบับรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไดม้าตรฐาน  ปัจจยัด้านราคา โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้
ความส าคญัในระดบัมากเท่ากนั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ 
ให้ความส าคญัต่อราคาเหมาะสมกบัคุณภาพเป็นล าดบัแรก  ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
น ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ให้ความส าคญัต่อการมีป้ายราคาสินคา้ชดัเจนเป็นล าดบัแรก  ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูบ้ริโภคทั้ งสองกลุ่มให้ความส าคัญท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้โดยให้ความส าคญัในระดบัมาก ให้ความส าคญั
ล าดบัแรกต่อการจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ต  ขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
น ้ามนัปาลม์ในตลาดสดใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น โดยให้ความส าคญัในระดบัมาก ให้
ความส าคญัล าดบัแรกต่อการจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ต  ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัปานกลางเท่ากนั โดยให้ความส าคญัต่อการ
โฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือการปิดประกาศเป็นล าดบัแรก ปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในระดบัปานกลางเท่ากนั โดยให้ความส าคญัล าดบัแรกต่อการ
บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัใน
ระดบัมากเท่ากนั โดยให้ความส าคญัต่อจุดจ าหน่ายสินคา้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ  เป็น
ล าดบัแรก   และปัจจยัดา้นกระบวนการ พบวา่ โดยรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัท่ีแตกต่างกนั โดย
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้ ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยให้
ความส าคญัต่อขั้นตอนการซ้ือสินคา้มีความรวดเร็ว เป็นล าดบัแรก ขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
น ้ ามนัปาล์มในตลาดสดให้ความส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น โดยให้ความส าคญัต่อขั้นตอนการ
ซ้ือสินคา้มีความรวดเร็ว เป็นล าดบัแรก      

ความพึงพอใจหลงัจากซ้ือน ้ ามนัปาล์มของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านคุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจ
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โดยรวมต่อดา้นคุณภาพอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั  โดยล าดบัแรกมีความพึงพอใจต่อน ้ ามนัปาล์มท่ีไม่มี
กล่ิน และไม่ท าให้อาหารเสียรสชาติ  ดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึง
พอใจโดยรวมต่อดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั โดยล าดบัแรกมีความพึงพอใจต่อราคาเม่ือเทียบกบั
คุณภาพของน ้ ามนัปาล์มเป็นล าดบัแรก  ดา้นบรรจุภณัฑ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อดา้นบรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั แต่เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้มีความพึงพอใจต่อความสะอาดของ
บรรจุภณัฑ์  และในดา้นกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด มีความพึงพอใจต่อ
บรรจุภณัฑ์สามารถใช้งานไดส้ะดวกเป็นล าดบัแรก และดา้นบริการหลงัการขาย พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม
ในห้างสรรพสินคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  มีความพึงพอใจต่อการรับ-เปล่ียนสินคา้กรณี
สินคา้มีปัญหาเป็นล าดบัแรก  ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในในตลาดสดมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีความพึงพอใจต่อการรับ-เปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหาเป็น
ล าดบัแรก   

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ กบัแหล่งท่ีซ้ือน ้ ามนัปาล์ม พบว่า ระดบัการศึกษา และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ี
เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยีห่้อ
น ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ี
เลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ขณะท่ี
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัไม่เกิน
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  ดา้นอาชีพพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจาก
ห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพอ่ืนๆไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับจา้ง
ทัว่ไป นกัเรียน/นกัศึกษา พนักงานบริษทัเอกชน ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
น ้ ามนัปาล์มในห้างสรรพสินคา้และในตลาดสด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือยี่ห้อน ้ ามนั
ปาล์มท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเลือก
ซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ขณะท่ี
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูท่ี้มีรายได้ไม่เกิน 
20,000 บาท 
 
 
 



 

68 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการพนันาการด าเนินธุรกิจและปรับปรุงกลยุทธ์

ทางการตลาดของผูป้ระกอบการน ้ามนัปาลม์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ของผูบ้ริโภค พบว่า ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มจากร้านคา้ปลีก-ส่ง ในตลาด เป็นบรรจุภณัฑ์
แบบขวด มีการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์ม เหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนั
ปาล์มแบรนด์ต่างๆ จะเน้นเร่ืองคุณภาพสินคา้เป็นหลกั  ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์น ้ ามนัปาล์มท่ีพบ
เห็นบ่อยท่ีสุด คือโทรทศัน์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
ร้านคา้ปลีก-ส่ง ในตลาดมากข้ึน น าน ้ ามนัปาล์มยี่ห้อต่างๆ มาจดัจ าหน่าย เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ
ไดส้ะดวก มีการติดป้านราคาน ้ ามนัปาล์มให้ชดัเจนพร้อมกนัก าหนดราคาให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ตน้ทุนท่ีรับมาจ าหน่าย อีกทั้งผูผ้ลิตน ้ ามนัปาล์ม ควรพนันาและรักษามาตรฐานคุณภาพของน ้ ามนั
ปาล์มอยา่งต่อเน่ือง และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาผ่านส่ือ
โทรทศัน์ เน่ืองจากเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดง่้ายและสะดวก รวดเร็ว 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการพนันา ปรับปรุง และรักษาคุณภาพของบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน เพิ่มช่องทางจ าหน่ายน ้ ามนัปาล์มให้หลากหลาย
ช่องทาง ทั้ งผ่านห้างสรรพสินค้า ชุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่
ผูบ้ริโภคได้เลือกซ้ือได้สะดวกและง่าย จดัท าการส่งเสริมการตลาดให้มากยิ่งข้ึน ทั้งผ่านช่องทาง
โทรทศัน์ วิทยุ หรือการปิดประกาศ ตามแหล่งชุมชน ตลาด ย่านการค้าต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภค สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน  พนันาพนกังานขายให้สามารถบริการแก่ลูกคา้ไดร้วดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการ มี
การจดัวางสินคา้น ้ ามนัปาล์มเป็นหมวดหมู่ยี่ห้อ เป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบจบัของลูกคา้มีการสต๊อ
กสินคา้น ้ามนัปาลม์เป็นหมวดหมู่ เพื่อน ามาจ าหน่ายแก่ลูกคา้ไดร้วดเร็ว  

3. การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้มีความแตกต่างกัน  โดยพบว่า ก ลุ่มผู ้บ ริโภคท่ี เลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มจาก
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพอ่ืนๆไดแ้ก่ คา้ขาย 
ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้มากกว่า 20,000 
บาทข้ึนไป ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสด ส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยู่ในระดับไม่เกินมธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประกอบอาชีพอาชีพอ่ืนๆได้แก่ คา้ขาย ธุรกิจ
ส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท ทั้งน้ี
กลุ่มผู ้บริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มจากห้างสรรพสินค้านั้ น ส่วนใหญ่พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีมีรายไดค้่อนขา้งสูง ประกอบกบัเป็นผูท่ี้มีความรู้เป็นอย่างดีในการบริโภค
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น ้ ามันปาล์ม จึงอาจมีผลให้เลือกซ้ือน ้ ามันปาล์มท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ขณะท่ี
ผูบ้ริโภค ท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ท่ีประกอบ
อาชีพรับจา้งทัว่ไป คา้ขาย ซ่ึงวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี มกัจะเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มในตลาดสดเป็น
หลกั ดงันั้นการจดัท าโปรโมชัน่ของผูป้ระกอบการน ้ ามนัปาล์ม ควรให้ความส าคญัแก่ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ในแต่ละอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ใหเ้หมาะสม  

  
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งท่ีจะศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการศึกษาในภาพรวมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดผลการศึกษาวจิยัเชิงลึกมากยิง่ข้ึน ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจง ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเลือกซ้ือน ้ ามนัปาลม์บ่อยคร้ังท่ีสุด 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ ามนัปาล์มท่ีจ  าหน่ายในร้านคา้ส่ง-ปลีกใน
ตลาดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากยี่ห้อน ้ ามันปาล์ม ได้แก่ ปาล์มทิพย ์
ตระกร้าทอง ญาณา จะจดัจ าหน่ายเฉพาะในร้านคา้ส่ง-ปลีกในตลาดเท่านั้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้มันปาล์มของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษาส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระเพื่อส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และตอ้งการน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการในการปรับปรุงและพฒันาสินคา้ รวมถึง
การก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาองคก์รต่อไป  แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นความจริงมากท่ีสุด ผูศึ้กษา
ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 
นางสาวชนนิกานต ์ชยันุรักษ์ 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการบริโภคน ้ามนัปาลม์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของผูบ้ริโภค ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจหลงัจากการซ้ือน ้ามนัปาลม์ในดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นบรรจุภณัฑ ์
และดา้นการบริการหลงัการขาย  

ส่วนท่ี 5 ปัญหา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย√หนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
2. อาย ุ
 (   ) 1. ต ่ากวา่ 21 ปี    (   ) 2. 21 – 30 ปี 
 (   ) 3. 31 – 40 ปี     (   ) 4. 41 – 50 ปี 
 (   ) 5. 50 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 

(   ) 1. โสด     (   ) 2. สมรส 
 (   ) 3. หยา่ร้าง      
4. การศึกษาสูงสุด 
 (   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  (   ) 2. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
 (   ) 3. ปวส.หรืออนุปริญญา   (   ) 4. ปริญญาตรี 
 (   ) 5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 (   ) 1. นกัเรียน นกัศึกษา    (   ) 2. ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอาหาร 
 (   ) 3. พนกังานเอกชน    (   ) 4. ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 (   ) 5. แม่บา้น     (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………) 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 (   ) 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   (   ) 2. 10,000 – 20,000 บาท 
 (   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท   (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
 (   ) 5. 40,001 – 50,000 บาท   (   ) 6. 50,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที2่ พฤติกรรมในการบริโภคน า้มันปาล์มของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย√หนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว้ 
1. ท่านเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์เพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

(   ) 1.ประกอบอาหารในครัวเรือน   
(   ) 2. ประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย/น าไปจ าหน่ายต่อ 

2. โดยส่วนใหญ่ท่านเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ยีห่อ้ใด 
 (   ) 1.มรกต  (   ) 2. เกสร  (   ) 3. โอลีน     

(   ) 4. หยก  (   ) 5. ทบัทิม  (   ) 6. ผึ้ง 
(   ) 7. ปาลม์ทิพย ์ (   ) 8. ตะกร้าทอง (   ) 9. ญาณา    

 (   ) 10. อ่ืนๆ(โปรดระบุ…………) 
3. ท่านซ้ือน ้ามนัปาลม์จากร้านจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ร้านใดร้านหน่ึงเป็นประจ าหรือไม่ 

(   ) 1.มีร้านประจ า    (   ) 2. ไม่มีร้านประจ า 
4. ท่านซ้ือน ้ามนัปาลม์จากท่ีใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. หา้งสรรพสินคา้-คา้ส่งสมยัใหม่ เช่น แมคโคร   
(   ) 2. หา้งสรรพสินคา้-คา้ปลีกสมยัใหม่ เช่นโลตสั บ๊ิกซี  
(   ) 3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ทอ๊ปส์ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต  
(   ) 4. ร้านคา้ส่ง เช่น ร้านคา้ส่งในตลาด 
(   ) 5. ร้านคา้ปลีก เช่น ร้านคา้ปลีกในตลาด 
(   ) 6. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11  
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………………………………………………………….……) 

5. ท่านซ้ือน ้ามนัปาลม์ต่อคร้ังจ านวนเท่าไหร่ 
(   ) 1. 1-5 ลิตร     (   ) 2. 6-10ลิตร 
(   ) 3.11-15ลิตร     (   ) 4. 16-20ลิตร  
(   ) 5. 21-25ลิตร     (   ) 6. มากกวา่ 25 ลิตร 

6. ยอดซ้ือน ้ามนัปาลม์เฉล่ียต่อคร้ัง 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 100บาท    (   ) 2. 101 – 200บาท 
(   ) 3.201 – 300บาท    (   ) 4. 301 – 400บาท  
(   ) 5. 401 – 500บาท    (   ) 6. 501 – 600บาท 
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(   ) 7. 601 – 700 บาท    (   ) 8. มากกวา่ 700 บาท 
7. ความถ่ีในการซ้ือน ้ามนัปาลม์ของท่านประมาณเดือนละก่ีคร้ัง 

(   ) 1.ทุกวนั     (   ) 2. 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 (   ) 3. 1 คร้ังต่อสัปดาห์    (   ) 4. 2-3 คร้ังต่อเดือน  

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………………….…………………………………...…)  
8. ช่วงวนัท่ีท่านมาซ้ือน ้ามนัปาลม์บ่อยท่ีสุด 
 (   ) 1. จนัทร์ – ศุกร์    (   ) 2. เสาร์ – อาทิตย ์
 (   ) 3. ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน  
9. ช่วงเวลาท่ีท่านมาซ้ือน ้ามนัปาลม์บ่อยท่ีสุด 

(   ) 1. ก่อน 8.00 น.    (   ) 2. 08.01 – 12.00 น. 
(   ) 3. 12.01 – 16.00 น.    (   ) 4. 16.01 – 20.00 น.  
(   ) 5. 20.01 – 24.00 น.    (   ) 6. ไม่ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน 

10. ท่านเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนการเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์หรือไม่ 
(   ) 1.มีการเปรียบเทียบ   (   ) 2. ไม่มีการเปรียบเทียบ  

11. ใครท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ของท่านมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียงขอ้เดียว) 
 (   ) 1.ตนเอง    (   ) 2. เพื่อน 
 (   ) 3. แฟน/คู่สมรส   (   ) 4. สมาชิกในครอบครัว    

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………………….…)  
12. ท่านเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์ท่ีบรรจุในรูปแบบใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1.ขวด   (   ) 2. ป๊ีบ   (   ) 3. ถุง 
 (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………...)  
13. เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือน ้ามนัปาลม์แบรนดต่์างๆเพราะเหตุใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1.ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต   (   ) 2. คุณภาพสินคา้ 
 (   ) 3. สินคา้มีหลากหลายบรรจุภณัฑใ์หเ้ลือก (   ) 4. มีตรารับรองมาตรฐานการผลิต 

(   ) 5. ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม   (   ) 6. รายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ 
(   ) 7. หาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้ต่างๆ  (   ) 8. การบอกต่อ 
(   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ………..………………………………………..…….……….) 
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14. ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์น ้ามนัปาลม์ประเภทใดท่ีท่านพบเห็นบ่อยท่ีสุด 
 (   ) 1.โทรทศัน์    (   ) 2. ใบปลิว แผน่พบั 
 (   ) 3. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  (   ) 4. วทิย ุ

(   ) 5. เวบ็ไซต ์    (   ) 6. รถแห่ประกาศกระจายเสียง 
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………………………………………………...…)  

 

15. ท่านเลือกซ้ือน ้ามนัชนิดอ่ืนๆ ควบคู่กบัการใชน้ ้ามนัปาลม์หรือไม่  
 (   ) 1.เลือกซ้ือน ้ามนัชนิดอ่ืนๆ   
  (   ) 1.1 น ้ามนัถัว่เหลือง  (   ) 1.2 น ้ามนัร าขา้ว 

(   ) 1.3น ้ามนัหมู   (   ) 1.4 น ้ามนัไก่ 
(   ) 1.5 น ้ามนัคาโนลา  (   ) 1.6 น ้ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั 
(   ) 1.7อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………………………………………………...…)  

(   ) 2. ไม่เลือกซ้ือน ้ามนัชนิดอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ามันปาล์มของผู้บริโภค ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 

ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี แลว้ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบั
ระดบัท่ีมีผลของท่านท่ีมีต่อขอ้ความดงักล่าว 

ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้มันปาล์ม 
ระดบัที่มผีล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) 
1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัจ าหน่าย           
1.2 คุณภาพน ้ามนัปาลม์ เช่น การเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ           
1.3 สีของน ้ามนัปาลม์ มีความใส หรือไม่เป็นไข      
1.4 มีน ้ามนัปาลม์ใหเ้ลือกหลายขนาดเช่น ขวด ถุง ป๊ีบ           
1.5 ไม่มีส่ิงเจือปนผสมในน ้ามนัปาลม์           
1.6 บรรจุภณัฑท่ี์บรรจุอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ไดม้าตรฐาน           
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ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้มันปาล์ม 
ระดบัที่มผีล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.7 มีขอ้มลูระบุท่ีบรรจุภณัฑ ์เช่น วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต,วนั เดือน ปี ท่ี
ผลิต และวนัหมดอายหุรือ คุณค่าทางโภชนาการ  

          

 1.8 ไดรั้บมาตรฐานจากหน่วยงานดา้นอาหารหรือส่ิงแวดลอ้ม      
1.9 อ่ืนๆ(โปรดระบุ……………………………………….)           

2. ราคา (Price) 
2.1 การมีป้ายราคาสินคา้ชดัเจน           
2.2 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ           
2.3 การใหเ้ครดิตในการช าระเงิน      
2.4 มีราคาขายส่ง           
2.5 มีส่วนลดกรณีซ้ือเงินสด           
2.6 สามารถช าระเงินไดห้ลายวิธี เช่น บตัรเครดิต เช็ค           
2.7 มีการแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย           

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
3.1 มีการจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เกต็           
3.2 มีการจ าหน่ายในร้านขายปลีก-ส่ง           
3.3 มีจ าหน่ายผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์      
3.4 สามารถสัง่สินคา้ไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์โทรสาร 

โซเชียลมีเดีย 
          

3.5 ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีมีความสะดวก เช่น ติดถนนใหญ่ อยู่
ภายในตลาดสด 

          

3.6 มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง สะดวกสบาย           
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 การโฆษณาผา่นทางโทรทศัน ์วิทย ุหรือการปิดประกาศ           
4.2 พนกังานแนะน าสินคา้           
4.3 การส่งชิงโชค/ของสมนาคุณ      
4.4 การเขา้ร่วมโปรโมชัน่กบัทางหา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ต่างๆ           
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ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้มันปาล์ม 
ระดบัที่มผีล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4.5 การจดัโปรโมชนัลดราคา           
4.6 การสาธิตการใชสิ้นคา้ใหก้บัลูกคา้      
4.7 การบอกต่อของผูซ้ื้อ           

5. บุคลากรผู้ให้บริการ (People) 
5.1 พนกังานแนะน าสินคา้มีความสามารถในการใหค้ าแนะน า 

และมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี 
          

5.2 เจา้ของร้านใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และมีบริการท่ีเป็นมิตร
กบัลูกคา้ 

          

5.3 พนกังานเพียงพอกบัการใหบ้ริการ      
5.4 การบริการท่ีรวดเร็วและถกูตอ้ง           

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
6.1 การจดัวางสินคา้ในจุดท่ีสามารถมองเห็นชดั           
6.2 จุดจ าหน่ายสินคา้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ           
6.3 การจดัวางสินคา้ดึงดูความสนใจต่อการซ้ือ      
6.4 ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายมีความสะอาด ถกูสุขอนามยั           
6.5 ป้ายช่ือสินคา้และราคาสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน           

7. กระบวนการ (Process) 
7.1 ขั้นตอนการซ้ือสินคา้มีความรวดเร็ว           
7.2 บริการขนส่งสินคา้ฟรี           
7.3 ส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลานดัหมาย      
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ส่วนที ่4 ความพึงพอใจหลงัจากการซ้ือน า้มันปาล์มในด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการ
บริการหลงัการขาย  
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี แลว้ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบั
ระดบัท่ีมีผลของท่านท่ีมีต่อขอ้ความดงักล่าว 

ปัจจยัด้านความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. คุณภาพของน า้มนัปาล์ม 
1.1 สามารถน ามาใชท้อดซ ้าได ้1-2 คร้ังโดยน ้ามนัไม่ด า           
1.2 ไม่มีกล่ิน และไม่ท าใหอ้าหารเสียรสชาติ           
1.3 สามารถทนความร้อนไดสู้ง      
1.4 ท าใหอ้าหารมีความกรอบนาน           
1.5 สามารถเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร           
1.6 น ้ามนัไม่เหมน็หืนเม่ือเกบ็เป็นเวลานาน           

2. ราคาของน า้มันปาล์ม 
2.1 ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของน ้ามนัปาลม์           
2.2 ราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณน ้ามนัปาลม์           
2.3 ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของบรรจุภณัฑ ์      

3. บรรจุภัณฑ์ 
3.1 บรรจุภณัฑส์ามารถใชง้านไดส้ะดวก           
3.2 ความสะอาดของบรรจุภณัฑ ์           
3.3 บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็รักษาไวไ้ดน้าน       
3.4 บรรจุภณัฑไ์ม่มีการร่ัวซึม      

4. การบริการหลงัการขาย 
4.1 การรับ-เปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหา           
4.2 มีบริการสายด่วนในการแจง้ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้           
4.3 กรณีเกิดปัญหากบัสินคา้สามารถแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว      
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ส่วนที ่5  ปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – สกุล    นางสาว ชนนิกานต ์ชยันุรักษ ์
 
วนั เดือน ปีเกดิ   27 ตุลาคม 2532 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเรยนีาเชลีวทิยาลยั       

ปีการศึกษา 2550 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) ปีการศึกษา 2554 
 

ประวตัิการท างาน  2555-ปัจจุบนั บริษทั เชียงใหม่ พี.ที.ปาลม์ จ  ากดั 
    ต าแหน่ง กรรมการ 
 


