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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอมะพราวน้ําหอม  ใน
เขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคมะพราวน้ําหอม 2) 
ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอมะพราวน้ําหอม และ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคมะพราวน้ําหอม 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคมะพราวน้ําหอม ในอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ีจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวา 
  1. ผูบริโภคสวนใหญเคยรับประทานมะพราวน้ําหอมในลักษณะท่ีเปนน้ํามะพราวออน โดยรับประทานใน
รูปแบบรับประทานท้ังน้ําและเนื้อมะพราว สําหรับผูท่ีรับประทานเนื้อมะพราวน้ําหอมสวนใหญมักจะรับประทานท้ังหมด 
เหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกรับประทานมะพราวน้ําหอมเพราะมีราคาถูก ซึ่งผูบริโภคมีความคิดเห็นวาจุดเดนมากท่ีสุดของมะพราว
น้ําหอม คือ มีรสชาติและกลิ่นหอม ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซื้อมะพราวน้ําหอมในรูปแบบปลอกเปลือกมีสีขาว และตองการ
มะพราวน้ําหอมท่ีมีรสชาติหอมหวานพอประมาณ สําหรับความถี่ในการบริโภคมะพราวน้ําหอม ผูบริโภคสวนใหญจะ
บริโภคมะพราวน้ําหอมมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห โดยครั้งลาสุดท่ีบริโภคมะพราวน้ําหอม คือ นอยกวา 1 เดือน โดยมี
จุดประสงคในการซื้อมะพราวน้ําหอมเพื่อบริโภคเอง และเปนผูท่ีตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ผูบริโภคสวนใหญมักจะบริโภค
มะพราวน้ําหอมท่ีบาน (รอยละ 56.00) โดยซื้อมะพราวน้ําหอมมาบริโภคครั้งละ 1 ลูก และสวนใหญซื้อมะพราวน้ําหอมจาก
ตลาดสดหรือตลาดนัดท่ีท่ัวไป  

2. ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.78 และ SD = 0.92) โดยขอ
คําถามท่ีผูบริโภคมีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมมากท่ีสุด คือ ความหลากหลายของน้ํามะพราวน้ําหอมในทองตลาด 
( X  = 3.97 และ SD = 1.01) รองลงมา คือ รสชาติของมะพราวน้ําหอม ( X  = 3.96 และ SD = 1.10) การรักษาคุณภาพมะพราว
น้ําหอมโดยมีการปองกันไมใหแมลงหรือสิ่งอื่นสิ่งใดลงในน้ําและเนื้อมะพราวน้ําหอม ( X  = 3.87 และ SD = 0.91) และ
ความสะดวกในการหาซื้อมะพราวน้ําหอม ( X  = 3.83 และ SD = 0.84) ตามลําดับ สวนขอคําถามท่ีผูบริโภคมีความพึงพอใจ
ตอมะพราวน้ําหอมนอยท่ีสุด คือ การสงเสริมการขายของมะพราวน้ําหอมโดยการมีโปรโมช่ัน ลดราคา หรอืมีของแถม ( X  = 
3.45 และ SD = 0.84)   
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3. ผูบริโภคท่ีมีอายุและระดับรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนผูบริโภคท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรสตางกัน มีความพึงพอใจตอ
มะพราวน้ําหอมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
Abstract 
 
 The purposes of this research were: (1) to study the behaviors of consumers who 
consumed tender aromatic coconuts at Dhamnoensaduak District, Ratchaburi Province,         
(2) to explore their satisfaction, and (3) to compare their satisfaction according to their 
personal factors. The sample included 400 consumers who consumed tender aromatic 
coconuts at Dumnoen-Saduak district, Ratchaburi province. The statistical devices used for 
data analysis were descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation), T-test, 
and one way analysis of variance. The results were as follows. 
 1. Most customers said that  they consumed both juice and flesh of tender coconuts, 
and they ate all the flesh. They chose tender coconuts because they were inexpensive and had 
good taste and smell. They chose to buy  peeled  husk coconuts which had white skin more 
than green ones. They preferred moderately sweet and good smell. They ate coconut  more 
than one time a week, and the last time that they drank the juice was less than one month from 
the time of the study. They made their decisions to buy and bought one coconut each time by 
themselves to eat at their homes  (56.00 %). They brought coconuts from fresh-food markets 
or weekend markets. 

2. The customers rated their satisfaction on tender coconuts at the high level      ( X  
= 3.78, SD = 0.92). They rated their most satisfaction in terms of the variety of tender 
coconuts in the markets ( X  = 3.97,  SD = 1.10), followed by their tastes ( X  = 3.97, SD = 
1.10), the quality of the juice by protecting insects or contamination ( X  = 3.87, SD = 0.91), 
and the convenience to buy ( X = 3.83, SD = 0.84) respectively. The customers rated their 
least satisfaction in terms of marketing promotion such as price reduction or giving 
complementary products ( X  = 3.45, SD = 0.84). 

3. There was significant difference of the satisfaction of consumers who consumed 
tender aromatic coconuts according to their age and incomes (p <.05). However, there was 
no significant difference in the satisfaction of consumers who consumed tender aromatic 
coconuts according to their sex, educational level, occupation, and marital status (p <.0.05). 

 
ปญหาและความเปนมาของปญหา  
 มะพราวน้ําหอมเปนพันธุมะพราวท่ีผลออนมี
กลิ่นหอมคลายใบเตย   มะพราวเปนพืชยืนตน   ใบมี
ลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบดวยเอ
พิคารป (Epicarp) คือ เปลือกนอก ถัดไปขางในจะเปนมี
โซคารป (Mesocarp) หรือใยมะพราว ถัดไปขางในเปน
สวน 

เอนโดคารป (Endocarp) หรือกะลามะพราว ซึ่งจะมีรูสี
คล้ําอยู 3 รู สําหรับงอก ถัดจากสวนเอนโดคารปเขาไปจะ
เปนสวนเอนโดสเปรม หรือท่ีเราเรียกวา เนื้อมะพราว 
ภายในมะพราวจะมีน้ํามะพราว ซึ่งเม่ือมะพราวแก เอนโด
สเปรมก็จะดูดเอาน้ํามะพราวไปหมด ขณะท่ีมะพราวยัง
ออน ช้ันเอนโดสเปรม (เนื้อมะพราว) ภายในผลมีลักษณะ
บางและออนนุม ภายในมีน้ํามะพราว ซึ่งในระยะนี้เรามัก
สอยเอามะพราวลงมารับประทานน้ําและเนื้อ เม่ือมะพราว



 

 

แก ซึ่งสังเกตไดจากการท่ีเปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาล    ช้ันเอนโดสเปรมก็จะหนาและแข็งข้ึน จนใน
ท่ีสุดมะพราวก็หลนลงจากตน 
 มะพ ร า ว น้ํ า ห อมไ ด มีห ล า กหล า ยทา ง
ประโยชนจากมะพราวเชน น้ําและเนื้อมะพราวออนใช
รับประทาน  เนื้อในผลแกนําไปขูดและค้ันทํากะทิ  กะลา
นําไปประดิษฐสิ่งของตางๆ เชน  กระบวย โคมไฟ ฯลฯ 
นอกจากนี้มะพราวจัดเปนไมมงคลชนิดหนึ่ง ตามตํารา
พรหมชาติฉบับหลวง ไดกําหนดใหปลูกมะพราวไวทาง
ทิ ศ ตะ วั น ออกขอ งบ า น  เ พื่ อ ค ว า ม เ ป นสิ ริ ม งค ล 
นอกจากนั้นน้ํามะพราวออนยังใชเปนยาตามตําราแพทย
แผนไทย ซึ่งมีสรรพคุณชวยลดอาการไขสูง ปวดหัว ตัว
รอน         ใหบรรเทาลงไดเปนอยางดีท้ังเปนยาบํารุงกําลัง
คนไขใหมีเรี่ยวแรงดีข้ึน 
 ในปจจุบันประเทศไทยเปนแหลงผลิตมะพราว
ท่ีใหญเปนอันดับ 10 ของโลก ปริมาณ 1,500,000 หนวย/
เมตริกตัน  สําหรับผลผลิตมะพราวน้ําหอมจะบริโภค
ภายในประเทศถึง 85-90  %  สงออกเพียง  10  %  ของ
ผลผลิตท้ังหมดเทานั้น มีรายไดเขาประเทศไมตํ่ากวาปละ  
200-300  ลานบาท มะพราวน้ําหอมจึงตองมี คือ พื้นท่ีใน
การปลูก และความต้ังใจจริงในการปลูกมะพราวน้ําหอม  
การปลูกมะพราวน้ําหอมก็จะไมใชเรื่องยุงยากและยังทํา
รายไดใหกับครอบครัว เพราะมะพราวน้ําหอมกําลังเปนท่ี
ตองการท้ังตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ  วางผัง
ในการจัดแปลงปลูกมะพราว วาจะปลูกอยางไรใหมีการ
ใหน้ําไดอยางสะดวกและท่ัวถึงมะพราวทุกตนและ
พอเพียงตลอด จนมีความสะดวกในการใสปุยและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต โดยท่ีแหลงปลูกมะพราวน้ําหอมมีการ
กระจาย 
 จะเห็นไดวา ปจจุบันพื้นท่ีสวนใหญในจังหวัด
ราชบุรีนิยมเพาะปลูกมะพราวน้ําหอม ประกอบกับมีการ
ใชเทคโนโลยีตางๆเขามาชวยเหลืองานท้ังดานการเกษตร 
ทําใหมีผูลงทุนปลูกมะพราวน้ําหอมเพิ่มมากข้ึนและคาด
วาในอนาคตจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากข้ึน ซึ่งควรเรง

หาทางในการสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
เพาะปลูกมะพราวน้ําหอม ฉะนั้นเกษตรกรท่ีจะสามารถ
ดําเนินการตอไปได โดยรักษาคุณภาพ ควบคุมตนทุน
ไมใหสูงข้ึน และปรับใหมีกลยุทธการตลาดท่ีดีควบคูไป
ดวยเปนหลัก ทําใหผูประกอบการหลายรายไดมีการ
ป รั บ ตั ว ใ น ด า น ก า ร ต ล า ด  เ พื่ อ ก า ร แ ข ง ขั น กั บ
ผูประกอบการรายอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อจะไดขอมูลความรู
เกี่ยวกับมะพราวน้ําหอม นํามาประกอบใชการดําเนิน
ธุรกรรมใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนมากท่ีสุด 
ดังนั้น จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธการตลาดของ
ผูประกอบการและการปลูกสวนมะพราวน้ําหอม โดยกล
ยุทธการตลาดท่ีผูประกอบการไดดําเนินการทางดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและ  การสงเสริมการขาย 
ซึ่งจะเปนประโยชนกับผูประกอบการท้ังรายเกาและราย
ใหมในดานนี้ เพื่อใชในการวางแผนทางดานการตลาด
ตอไป  
 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี
ผลตอมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี 

3. เพื่ อ เป รี ยบ เ ที ยบความพึ งพอ ใจขอ ง
ผูบริโภคมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริโภคมะพราวน้ําหอมท่ีมีเพศตางกัน มี
ความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมแตกตางกัน 
 2. ผูบริโภคมะพราวน้ําหอมท่ีมีอายุตางกัน มี
ความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมแตกตางกัน 



 

 

 3. ผู บ ริ โ ภคมะพร า วน้ํ า หอมท่ี มี ร ะ ดับ
การศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอม
แตกตางกัน 
 4. ผูบริโภคมะพราวน้ําหอมท่ีมีอาชีพตางกัน มี
ความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมแตกตางกัน 
 5. ผูบริโภคมะพราวน้ําหอมท่ีมีระดับรายได
ตอเดือนตางกัน  มีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอม
แตกตางกัน 
 6. ผูบริโภคมะพราวน้ําหอมท่ีมีสถานภาพ
สมรสตางกัน มีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมแตกตาง
กัน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อใหไดขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาท่ีสงผลตอการเพิ่มการบริโภคมะพราวน้ําหอม 
และเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาด ในเขต
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี  
 2. เพื่อใหไดขอมูลดานความพึงพอใจของ
การบริโภคท่ีมีตอมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี     
 3. เพื่อใหไดทราบขอมูลดานพฤติกรรม
ผูบริโภคในการบริโภคมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต เนื้อหา เวลาและ
พื้นท่ี ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  

 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมี
ผลกระทบตอการตลาดของมะพราวน้ําหอมของลูกคา 
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของลูกคา 
 

 ขอบเขตดานประชากร   
 ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาเฉพาะผูบริโภค
มะพราวน้ําหอม เฉพาะอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรีเทานั้น 
 ขอบเขตดานเวลา  
 ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษา ระหวางวันท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551  
  ขอบเขตดานพื้นที ่ 
 ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาในพื้นท่ีจั งหวัด
ราชบุรี  ซึ่งเปนพื้นท่ีของผูประกอบการสวนมะพราว
น้ําหอมท่ีมีพื้นท่ีในการปลูกมะพราวมากเปนอันดับสอง
ของประเทศ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค
ในการบริโภคมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี    
 2. เพื่อใหทราบถึงขอมูลของความพึงพอใจ
ของผูบริโภคท่ีมีตอมะพราวน้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี  
 3. เพื่อใหทราบแนวทางประกอบการบริหาร
การตลาดขายมะพราวน้ําหอม 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
มะพราวน้ําหอมในพื้นท่ีอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี  ถือวาการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
เปนไปตามขอเท็จจริง    
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีบริโภคมะพราวน้ําหอม
ท่ีอยูพื้นท่ีในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
  



 

 

 สวนมะพราวน้ําหอม หมายถึง สวนท่ีปลูก
มะพราวน้ําหอมท่ีอยูในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี 
 มะพราวน้ําหอม หมายถึง สายพันธุมะพราว
ชนิดหนึ่ง มีลักษณะของน้ํามีกลิ่นหอม     เปนพืชตระกูล
ปาลม มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cocos  Nucifera  Lin. เปน
พวกตนเต้ีย  ลักษณะท่ัวไปของมะพราวตนเต้ีย คือ ไมมี
สะโพก   
 ปจจัยทางการตลาด หมายถึง ปจจัยดาน
สวนผสมทางตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาและบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) การกําหนด
ราคา (Prices) การสงเสริมการตลาด (Promotion) การจัด
จําหนายสินคาและบริการ (Place) เพื่อสรางสรรคใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนท่ีสามารถสนองความตองการของมะพราว
น้ําหอมในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค โดยอาศัยการจัดการการตลาดซึ่ง
เปนท้ังศาสตรและศิลปในการเลือกตลาดเปาหมาย หา
ลูกคา  รักษาลูกคา  และเพิ่มจํานวนผูบริโภคมะพราว
น้ําหอม 
 พฤติกรรมผูบ ริโภค  หมายถึง  ผูบริโภค
สามารถท่ีจะเลือกซื้อมะพราวน้ําหอมตาม         ความ
ตองการเพื่อใหเกิดผลดีตอรางกายตอการบริโภคมะพราว
น้ําหอม อันเปนผลใหผูบริโภคมีสุขภาพสมบูรณ ผูปลูก
มะพราวน้ําหอมตางก็พยายามท่ีจะผลิตมะพราวน้ําหอมให
มีจํานวนมาก เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
และใหมียอดจําหนายใหไดมากท่ีสุดภายในจังหวัดราชบุรี 
โดยพยายามหาวิธีการตาง ๆ มาใชเพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความสนใจในมะพราวน้ําหอม โดยการแปลงสภาพของ
มะพราวใหเปนรูปแบบตางๆ เชน วุนมะพราว น้ํามะพราว
ขวดหรือกระปอง  เปนตน   และการโฆษณาทาง
สื่อมวลชนตาง ๆ การลดราคา และแถมสินคา เปนตน 
 ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง มะพราว
น้ําหอมท่ีประเภทตาง ๆ ท่ีจะเสนอใหกับลูกคา   แนว
ทางการกําหนดตัว  product ใหเหมาะสม  ก็ตองดูว า

กลุมเป าหมายตองการอะไร  เ ชน  ตองการผลไม ท่ี
สะอ าด  สด  ในบรรจุ ภัณฑถื อส ะดวก  โดยไมสน
รสชาติ เราก็ตองทําตามท่ีผูบริโภคตองการแตโดยท่ัวไป
แนวทางท่ีจะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยาง คือ 
มะพราวออน และมะพราวเผา           
 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของมะพราว
น้ําหอมในตลาด แตไมใชวาคิดอะไรไมออกก็ลดราคา
อยางเดียว เพราะการลดราคามะพราวน้ําหอมอาจจะไมได
ชวยใหการขายดีข้ึนได หากปญหาอื่นๆยังไมไดรับการ
แกไข การต้ังราคาในท่ีนี้จะเปนการต้ังราคาใหเหมาะสม
กับมะพราวน้ําหอม และกลุมเปาหมายของเรา  
 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง วิธีการนํา
มะพราวน้ําหอมไปสู มือของลูกคา  หากเปนมะพราว
น้ําหอมท่ีจะขายไปหลายๆแหง วิธีการขายหรือการ
กระจายมะพราวน้ําหอมจะมีความสําคัญมาก หลักของ
การเลือกวิธีกระจายมะพราวน้ําหอมนั้นไมใชขายใหมาก
สถานท่ีท่ีสุดจะดีเสมอ เพราะข้ึนอยูกับวา สินคาของทาน
คืออะไร และกลุมเปาหมายทานคือใคร    
 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 
การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของ
เรา เชน โฆษณาในสื่อตาง ๆ หรือการทํากิจกรรมท่ีทําให
คนมาซื้อมะพราวน้ําหอมของเรา เชน การทําการลดราคา
ประจําป   
 
สรุปผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคมะพราวน้ําหอม 

ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 ผูบริโภคสวนใหญเคยรับประทานมะพราว
น้ําหอมในลักษณะท่ีเปนน้ํามะพราวออน     (รอยละ 
51.00) โดยรับประทานในรูปแบบรับประทานท้ังน้ําและ
เนื้อมะพราว (รอยละ 41.80) สําหรับผูท่ีรับประทานเนื้อ
มะพราวน้ําหอมสวนใหญมักจะรับประทานหมดเลย (รอย
ละ 54.50) เหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกรับประทานมะพราว
น้ําหอมเพราะมีราคาถูก (รอยละ 42.80) ซึ่งผูบริโภคมีความ



 

 

คิดเห็นวาจุดเดนมากท่ีสุดของมะพราวน้ําหอม คือ  มี
รสชาติและกลิ่นหอม (รอยละ 41.50) ผูบริโภคสวนใหญ
จะเลือกซื้อมะพราวน้ําหอมในรูปแบบปลอกเปลือกมีสีขาว 
(รอยละ 32.30) และตองการมะพราวน้ําหอมท่ีมีรสชาติ
หอมหวานพอประมาณ (รอยละ 41.80) สําหรับความถี่ใน
การบริโภคมะพราวน้ําหอม ผูบริโภคสวนใหญจะบริโภค
มะพราวน้ําหอมมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห (รอยละ 28.80) 
โดยครั้งลาสุดท่ีบริโภคมะพราวน้ําหอม คือ นอยกวา 1 
เดือน (รอยละ 50.80) โดยมีจุดประสงคในการซื้อมะพราว
น้ําหอมเพื่อบริโภคเอง (รอยละ  62.50) และเปนผู ท่ี
ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง (รอยละ 55.00) ผูบริโภคสวนใหญ
มักจะบริโภคมะพราวน้ําหอมท่ีบาน (รอยละ 56.00) โดย
ซื้อมะพราวน้ําหอมมาบริโภคครั้งละ 1 ลูก (รอยละ 29.50) 
และสวนใหญซื้อมะพราวน้ําหอมจากตลาดสดหรือตลาด
นัดท่ีตางๆ (รอยละ 28.30) 
 
2. ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอมะพราวน้ําหอม 

ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอม

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.78 และ SD = 0.92) 
โดยขอคําถามท่ีผูบริโภคมีความพึงพอใจตอมะพราว
น้ําหอมมากท่ีสุด คือ ความหลากหลายของน้ํามะพราว
น้ําหอมในทองตลาด ( X  = 3.97 และ  SD = 1.01) 
รองลงมา คือ รสชาติของมะพราวน้ําหอม ( X  = 3.96 และ 
SD = 1.10) การรักษาคุณภาพมะพราวน้ําหอมโดยมีการ
ปองกันไมใหแมลงหรือสิ่งอื่นสิ่งใดลงในน้ําและเนื้อ
มะพราวน้ําหอม ( X  = 3.87 และ SD = 0.91) และความ
สะดวกในการหาซื้อมะพราวน้ําหอม ( X  = 3.83 และ SD 
= 0.84) ตามลําดับ สวนขอคําถามท่ีผูบริโภคมีความพึง
พอใจตอมะพราวน้ําหอมนอยท่ีสุด คือ การสงเสริมการ
ขายของมะพราวน้ําหอมโดยการมีโปรโมช่ัน ลดราคา หรือ
ไดของแถม ( X  = 3.45 และ SD = 0.84)   

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคมะพราว
น้ําหอม ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ผูบริโภคท่ีมีอายุและระดับรายไดตอเดือน
ตางกัน มีความพึงพอใจตอมะพราวน้ําหอมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนผูบริโภคท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และสถานภาพสมรสตางกัน มีความพึงพอใจตอมะพราว
น้ําหอมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
และความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอมะพราวน้ําหอม  
ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การคนหา
ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ  6W และ  1H ซึ่ ง
ประกอบดวย Who? What? Why? When? Where? และ 
How? เพื่อเปน     กลยุทธท่ีสําคัญท่ีจะคนหาพฤติกรรม
ผูบริโภคจะตองทราบวา ผูบริโภคเปนใคร? ตองการ
บริโภคอะไร ?  ทําไมจึงตองบริโภค ? ในการตัดสินใจ
ของการบริ โภคใครมีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจใน            
การบริโภค ?  และจะบริโภคท่ีไหน ? บริโภคเม่ือไร ? 
บริโภคอยางไร ? ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้หากสามารถหา
คําตอบได ก็เทากับวาสามารถทราบลักษณะของผูบริโภค 
ทําใหเราสามารถวางแผน  และกําหนดยุทธวิธีตางๆ ของ
พฤติกรรมผูบริโภค และความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี
ตอมะพราวน้ําหอม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Who is in the target market? ซึ่งหมายถึง 
กลุมเปาหมายของผูบริโภคมะพราวน้ําหอมซึ่งจะเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 
59.25 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 40.75 สวนใหญมีอาย ุ
11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 38.75 มีการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอยละ 38.25 สวนใหญเปน
นักเรียน  /  นักศึกษา  คิดเปนรอยละ  39.75 มีรายไดอยู



 

 

ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.75 และมี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.00 

What does the consumer buy? ซึ่งหมายถึง 
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคตัดสินใจบริโภคไดไดแก น้ํามะพราว
ออน คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมา คือ มะพราวเผา คิด
เปนรอยละ 29.80 และ วุนมะพราวน้ําหอม คิดเปนรอยละ 
13.30  

Why does the consumer buy? ซึ่งหมายถึง 
เหตุผลท่ีผูบริโภคมะพราวน้ําหอมบริโภคมะพราวน้ําหอม
จากปจจัยใดบาง ไดแก ราคาถูก  คิดเปนรอยละ 42.80 
รองลงมา  คือ ช่ืนชอบในรสชาติ ความหอมของน้ํา
มะพราว คิดเปนรอยละ 23.50 และหาซื้อไดงาย คิดเปน
รอยละ 16.50   

Who participates in the buying?  ซึ่ง
หมายถึง การตัดสินใจซื้อมะพราวน้ําหอม คือ ตัดสินใจซื้อ
ดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา คือ เพื่อนชวย
ตัดสินใจใหซื้อ  คิดเปนรอยละ  31.00 และครอบครัว
ตัดสินใจใหซื้อ คิดเปนรอยละ 14.00 

When does the consumer buy? ซึ่งหมายถึง 
ความถี่ในการบริโภคมะพราวน้ําหอม พบวา บริโภค
มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 28.80 รองลงมา 
คือ  บริโภค 1 ครั้งตอวัน    คิดเปนรอยละ 18.00  และ
บริโภค 1 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 17.80  

Where does the consumer buy? ซึ่ง
หมายถึง สถานท่ีท่ีผูบริโภคหาซื้อมะพราวน้ําหอม ไดงาย
และสะดวก ไดแก ตลาดสดหรือตลาดนัดท่ีตางๆ คิดเปน
รอยละ 28.30 รองลงมา คือ รานคาท่ัวไปตามถนน/ในซอย 
คิดเปนรอยละ 26.30 และในงานแสดงสินคา OTOP คิด
เปนรอยละ 13.50  

How does the consumer buy? ซึ่งหมายถึง 
จุดประสงคในการซื้อมะพราวน้ําหอม คือ ซื้อมาบริโภค
เอง คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา คือ ซื้อมาบริโภคเอง
และเปนของฝากดวย คิดเปน รอยละ 21.50 ซื้อเพื่อเปน

ของฝาก คิดเปนรอยละ 10.00 และซื้อมาเพื่อทําอาหารท้ัง
คาวและหวาน คิดเปนรอยละ 6.00 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและความพึงพอใจ
ของผูบริโภคท่ีมีตอมะพราวน้ําหอมมีลักษณะการศึกษาถึง
สาเหตุในการบริโภคท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจใหบริโภค 
โดยเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิด
ความรูสึกของผูบริโภค (Buyer’s black box) ซึ่งผูบริโภค
จะไดรับอิทธิพลนั้น และการตอบสนองของผูบริโภค 
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภค 
(Buyer’s purchase decision) โดยสามารถแยกรายละเอียด
ไดดังนี้  
 สิ่งกระตุนทางการตลาด ซึ่งหมายถึง สิ่งกระตุน
ท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด Marketing mix) 
ซึ่งประกอบไปดวย ผลิตภัณฑและบริการ (Product and 
Service) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion)  
 ความพึงพอใจของผูบริโภค (4P’s) 

 1. ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง เปนเรื่องของ
ผลิตภัณฑมะพราวน้ําหอม คือ น้ํามะพราวออน มะพราว
เผา มะพราวน้ําหอมปน วุนมะพราวน้ําหอม ท่ีตองการ
รับประทานของผูบริโภค ช่ืนชอบในรสชาติ และความ
หอมของน้ํามะพราว โดยใหความสําคัญโดยในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 3.96  

 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาขายท่ีเหมาะสม
ตอผูบริโภค ใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
3.72 โดยผูบริโภคจะไดบริโภคมะพราวน้ําหอมในราคาท่ี
ถูก   

 3. การจัดจําหนาย (Place)  หมายถึง สถานท่ีใน
การจัดจําหนาย และความสะดวกใน    การหาซื้อ คือ หาง
และซูเปอรมารเก็ต Modern Trade เชน โลตัส บ๊ิกซี คารฟู 
ในงานแสดงสินคา OTOP รานคาท่ัวไปตามถนน/ในซอย 
ตลาดสดหรือตลาดนัดท่ีตางๆ และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 
ในประเทศ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.97 



 

 

 4. การสงเสริมการขาย (Promotion ) หมายถึง 
การสงเสริมการขายมะพราวน้ําหอมมีโปรโมช่ัน มีลด
ราคาหรือไดของแถม ลูกคาใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.45 

 ปจจั ยทางการตลา ดของผู บ ริ โภค ( 4 P’s) 
หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ เลือกซื้อสินคาและบริการ  ไดแก 
ผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา (Prices) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) การจัดจําหนายสินคาและ
บริการ (Place) เพื่อสรางสรรคใหเกิดการแลกเปลี่ยนท่ี
สามารถสนองความตองการของบุคคลและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนี้
ตองพึ่งพางานหลายอยาง และตองอาศัยทักษะตางๆ เพื่อ
ใชในการตอบสนองความตองการของอีกฝายหนึ่ง โดย
อาศัยการจัดการการตลาดซึ่งเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
การเลือกตลาดเปาหมาย เพื่อหาผูบริโภค รักษาผูบริโภค 
และเพิ่มจํานวนลูกคาโดยการสรางสรรค สงมอบ และ
สื่อสารใหเห็นถึงคุณคาของสินคาและบริการท่ีผูบริโภค
ไดรับ  
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคมะพราว

น้ําหอม(4P’s) หมายถึง ปจจัยดานสวนประสม ทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและ
บริการ ไดแก ผลิตภัณฑ (Product)         การกําหนดราคา 
(Prices) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการจัด
จําหนายสินคาและบริการ (Place) ซึ่งมีรายละเอียดของ
สวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง รูปแบบของ
มะพราวน้ําหอมท่ีตรงความตองการของผูบริโภค  คือ 
ความสะอาดและสด และรสชาติท่ีนารับประทาน 

   1.1  ความสะอาดและสด คือ นํามะพราว
ออกจากสวน จะตัดผลมะพราวออกจากทะลายทีละผล คัด
แยกผลไมสมบูรณ มีตําหนิ เปนโรคและผลเล็กออก นําน้ํา

สะอาดมาลางขจัดสิ่งสกปรก เพลี้ยหอยและเพลี้ยแปงออก
จากผล ใชผาสะอาดเช็ดผลใหแหง มะพราวน้ําหอมนิยม
มาแปรรูปมี     2 แบบ คือ 
      1.1.1 มะพราวควั่น เปนการตัดแตง
ใหมะพราวใหมีรูปทรงสวยงาม นารับประทาน  และ
สะดวกในการจัดวางผล 

      1.1.2  มะพราวเจียน เปนมะพราวท่ีตองเฉือน
ท้ังเปลือกนอก และเปลือกใน ลอกใหถึงกะลาเหลือเฉพาะ
สวนข้ัวผลไวเล็กนอย นําไปขัดกะลาจนเรียบโดยใชเครื่อง
เจียน  
 1.2  รสชาติท่ีนารับประทาน คือ มีรสหวาน
กลมกลอม มีกลิ่นหอมชวนนารับประทาน    มีสีสันขาว
ใสท้ังน้ําและเนื้อ ชวนใหอยากรับประทาน  

สรุปคือ มะพราวน้ําหอมมีการแปรรูปหลาย
รูปแบบ คือ แบบถุง แบบขวด และแบบกระปองซึ่งแตละ
แบบลวนแตชวนใหนารับประทานท้ังหมด 

2.  ราคา (Price) หมายถึง ราคาตองคุมคากับ
เงินท่ีจายไป มะพราวน้ําหอมตองมีหลากหลายลักษณะ 
เชน มีลักษณะเปนผล เปนถุงสําเร็จรูป มีหลากหลายราคา
ใหเลือก และหากซื้อหลายผลหรือหลายถุงก็จะมีการลด
ราคาใหถูกลง ดังนั้น ผูบริโภคมะพราวน้ําหอมสามารถ
เลือกบริโภคไดหลายหลากรูปแบบ ไมจําเปนตองเปน
แบบผลหรือแบบถุงอย างใดเพียงอย างหนึ่ ง  เพราะ
ผูประกอบการผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบใหเลือก 
และผูประกอบการไดกําหนดราคาใหสอดคลองกับ
คุณภาพ ราคาตองคุมคากับเงินท่ีลูกคาจายไป และตองมี
การลดราคาใหแกผูบริโภค 

   2.1 ราคาตองเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ
ท่ีจัดจําหนาย เชน รูปแบบผลิตภัณฑเปนถุงราคาตอง
เหมาะสม 

   2.2  ผลิตภัณฑเปนขวด ราคาตองเหมาะสม 
ถาราคาแพงเกินไป ผูบริโภคก็จะไมสนใจ ในการซื้อ 

   2.3  ผลิตภัณฑ เปนกระปอง  ราคาก็ตอ ง
เหมาะสมเชนกัน 



 

 

3.  การจัดจําหนาย (Place) ผูบริโภคมะพราว
น้ําหอมไดใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่องทําเลท่ีต้ัง
ของสถานท่ีจําหนาย ผูบริโภคสามารถท่ีจะหาซื้อมะพราว
น้ําหอมตามสถานท่ีตางๆ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา 
ตามแหลงทองเท่ียวตางๆ ตามตลาด หรือแมกระท่ังตาม
ซุปเปอรมารเก็ต เพื่อความสะดวกในการหาซื้อ  
  3.1  การจัดจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต 
เพื่อความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ และใหผูบริโภค
สามารถหาซื้องาย 
  3.2  การจัดจําหนายตามแหลงทองเท่ียว 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
  3.3  การจัดตามหางสรรพสินคา เพื่อให
ผูบริโภคหาซื้อผลิตภัณฑไดงายข้ึน  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 
การใหบริการจัดสงมะพราวน้ํ าหอมใหแกผูบริโภค 
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑไดงายข้ึน และ
เพื่อใหลูกคาสนใจมะพราวน้ําหอมมากข้ึน ผูจัดจําหนาย
สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑใหนาซื้อยิ่งข้ึน โดยท่ีผูจัด
จําหนายสามารถจัดทํารูปแบบของมะพราวน้ําหอมของ
ตนเอง เพื่อสรางความดึงดูดและนาสนใจตอผูบริโภค เชน 

  4.1 การจัดโปรโมช่ันสําหรับผูบริโภค คือ 
การสวนลดใหแกผูบริโภคท่ีมีการซื้อในจํานวนมาก 

  4.2  การ ทํา เอกสารแนะนํ าสินค า  คือ 
ผูประกอบการจัดทําเอกสารแนะนําสินคาใหแกผูบริโภค 
เพื่อใหผูบริโภคสะดวกในการตัดสินใจซื้อสินคา 

 4.3  การจัดชิมสินคาในรูปแบบตางๆ คือ 
การจัดใหผูบริโภคลองชิมมะพราวน้ําหอมในรูปแบบ
ตางๆ ไดแกแบบแปรรูปแลว หรือแบบกระปอง เพื่อให
ผูบริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคางายข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการทําวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอมะพราว
น้ําหอม  ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ียังพบ

ประเด็นตัวแปรท่ีนาสนใจ      ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา
พฤติกรรมผูบริโภค และความพึงพอใจของผูบริโภคใน
อนาคตใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองผูบริโภคให
ไดอยางแทจริง ประเด็นท่ีนาสนใจมีดังตอไปนี้ 

 1. การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลไม
ในจังหวัดราชบุรี 

 2. การวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริโภค
ของการด่ืมน้ําผลไมในจังหวัดราชบุรี 
  3. การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมดานการขาย
ผลไมในจังหวัดราชบุรี 
 4. การวิจัยนี้สามารถใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดราชบุรี 
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