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การศึกษาวิจัยครังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภคน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมต่างกัน นอกจากนี้ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค้าส้าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study a decision process of consume Virgin 
Coconut Oil of people in Bangkok 2) to study a decision process of consume Virgin Coconut 
Oil of people in Bangkok separated by Personal factors 3) to study marketing mix affecting 
a decision process of consume Virgin Coconut Oil of people in Bangkok. 
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The sample group was 400 people in Bangkok who consumed of Virgin Coconut 
Oil. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression 
Analysis. Multiple Regression. 

The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok with age and 
average monthly income is different, Making the decision process Virgin Coconut Oil was 
different. Moreover, Marketing mix included product place and promotion affect to the 
decision process of consume Virgin Coconut Oil of people in Bangkok. 
 
Keywords: decision process; people in Bangkok 
 
บทน้า 

การบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับคนรักสุขภาพในเวลานี้ที่ไม่ควร
มองข้าม ทั้งนี้ได้มีบันทึกโบราณ ในประเทศอินเดีย มีการใช้น้ ามันมะพร้าวในต าราแพทย์แผนโบราณที่ชื่อ 
อารยุรเวช มาเป็นเวลากว่า 4,000 ปี แพทย์แผนจีนมากว่า 2,000 ปี ใช้รักษา 69 โรค หลายประเทศในทวีป
แอฟริกา และอเมริกากลาง ก็ได้ให้คนป่วยดื่มน้ ามันมะพร้าวเป็นแก้วๆ เพื่อรักษาโรค ประเทศต่างๆ ในแถบ
เอเชียและแปซิฟิก ต่างก็ได้ใช้น้ ามันมะพร้าวมาเป็นเวลาช้านานเช่นกัน จนได้ขนานนามมะพร้าวว่าเป็นต้นไม้
แห่งชีวิต (tree of life) ส าหรับประเทศไทย ซึ่งมีการบันทึกว่ามีการปลูกต้นมะพร้าวในศิลาจารึก ของพ่อขุน
รามค าแหง เมื่อกว่า 700 ปีมาแล้ว ต่อมา ในสมัยอยุธยาตอนกลาง ก็ได้มีการใช้น้ ามันมะพร้าวรักษาโรค ใน
ต าราโอสถพระนารายณ์ ส่วนในต าราแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รวบรวมความรู้เก่ียวกับสมุนไพรไทยที่ถูกถ่ายทอด
จากชั่วหนึ่งไปยังอีกชั่วหนึ่งมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ก็ได้กล่าวถึงการใช้น้ ามันมะพร้าว เป็นยาสมุนไพรรักษา
โรคนับเป็นร้อย ๆ โรค (ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา,2553)  

ผลผลิตมะพร้าวแกงของประเทศไทยปี 2561 มีประมาณ 860,160 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560  ที่มี
จ านวน 832,895 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44) เนื่องจากแหล่งปลูกมะพร้าวที่ส าคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 อยู่ที่ 783 กิโลกรัม หรือ 626 ผลต่อไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ให้ผลผลิต 754 
กิโลกรัม หรือ 603 ผลต่อไร่ (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,2561)  

ราคามะพร้าวแกงที่เกษตรกรขายได้ (ผลใหญ่) ปี 2561 ในช่วงเดือนมกราคม –  มิถุนายน ราคามี
แนวโน้มลดลง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.74 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 13.62 บาท (ลดลงร้อย
ละ 28.49) โดยในเดือนมิถุนายน 2561 ราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 5.96 บาท และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.10 บาท (ลดลงร้อยละ 57.73) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2561)  

ดังนั้นผลิตผลจากสวนจึงมีปริมาณมากตามมาพร้อมทั้งราคาที่ตกต่ า โดยจากสถานการณ์ดังกล่าว
จึงท าให้ผู้คนเริ่มมีแนวคิดน าเอามะพร้าวแกงที่ได้มาจากการเกษตรมาแปรรูปท าเป็นน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
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ที่สกัดแบบธรรมชาติไม่ใช้ความร้อนและสารเคมี มาบริโภค  และเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรัก
สุขภาพหรือกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยข้อมูลที่ได้ หลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะเปน็โอกาส เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้
น าเอาข้อมูลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดทางเชิงธุรกิจ และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างแผนงานทางการตลาดและ
แผนการด าเนนิธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคได้
ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้  

1. ขอบเขตของประชากร ท าการศึกษาผู้บริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางในด้านต่าง และมีจ านวนประชากรมากที่สุด 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภค
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้
มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิดตารางได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง  

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภค
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อศึกษา
ค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้   

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู้ปัญหาและความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามนั
มะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ดังต่อไปนี้ 
ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายโดยรวมได้ว่า กระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ หมายถึง การที่
ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีความต้องการทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนอง มีความ
เชื่อต่อคุณประโยชน์ที่จะได้รับ หรือถูกแนะน าจากบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดความต้องการเพื่อ
ตอบสนอง 
ด้านการแสวงหาข้อมูล 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการแสวงหา ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมได้ว่า  
กระบวนการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูล หมายถึง เมื่อได้รับข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเพื่อน 
และครอบครัว เป็นต้น รับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากเจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการเอง มีประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยตรงต่อสินค้าหรือบริการนั้น ท าการสืบค้นจากสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นต้น จึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการค้นหาข้อมูลสินค้าหรือ
บริการอย่างสม่ าเสมอ และค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ด้านการประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือก ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
โดยรวมได้ว่า กระบวนการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือก หมายถึง การท าการประเมินคุณสมบัติที่คาด
ว่าจะได้รับระหว่างสินค้าหรือบริการ เพื่อต้องการคุณภาพที่ดีที่สุด การเปรียบเทียบราคาระหว่างสินค้าหรือ
บริการ เพื่อต้องการราคาที่เหมาะสมที่สุด การพิจารณาจากช่องทางจัดจ าหน่าย เพื่อความสะดวกต่อการซื้อ 
กิจกรรมการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ การก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการชี้วัด และการแยกรูปแบบ หรือ
ประเภทของสินค้าให้หลากหลายขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคตามรูปแบบ และประเภท
สินค้าเหมาะสม 
 



5 
 

ด้านการตัดสินใจซื้อ 
จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมได้

ว่า กระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจจากลักษณะสินค้าหรือบริการที่มี
มาตรฐานจากจากองค์กรที่เชื่อถือได้ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ต้องการ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าสินค้า 
เมื่อท าการเปรียบเทียบราคาแล้วมีความเหมาะสม มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สะดวก เช่น สามารถสั่งซื้อ
ออนไลน์ และซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้าน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีกิจกรรมการส่งเสริม
การขายที่น่าสนใจ จึงท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
โดยรวมได้ว่า กระบวนการตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง ประสบการณ์หลังการใช้สินค้าหรือ
บริการ ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ า และ
แบ่งปันประสบการณ์นั้นให้บุคคลอ่ืนทราบด้วย ซึ่งในทางตรงข้าม หากเกิดความไม่พึงพอใจ ผู้บริโภคจะ
เผยแพร่ประสบการณ์ด้านลบไปสู่บุคคลอื่น และไม่กลับซื้ออีก 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

ประชากรที่ต้องการศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการเปิด

ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งการ
เปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาด
เคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย   
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ  
1.2 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจบริ โภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 27 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความส าคัญมาก, 4 = ระดับความส าคัญมาก, 3 
= ระดับความส าคัญปานกลาง, 2 = ระดับความส าคัญน้อย, 1 = ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

1.3 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพรา้ว
สกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ โดยมีการให้คะแนนเพื่อ
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ตีความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความส าคัญมาก, 4 = ระดับความส าคัญมาก, 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง
, 2 = ระดับความส าคัญน้อย, 1 = ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

1.4 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด 

1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมาย 
ดังต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  = มีระดับความส าคัญในระดับน้อยที่สุด, 1.81-2.60 = มีระดับความส าคัญ
ในระดับน้อย, 2.61-3.40 = มีระดับความส าคัญในระดับปานกลาง, 3.41-4.20 = มีระดับความส าคัญใน
ระดับมาก, 4.21-5.00 = มีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา  
1.2  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และ กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
2.1 กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test  
2.2 กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression Analysis 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจ
บริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ และด้านการแสวงหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
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2.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

2.2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

3.1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกดั
เย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริ โภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก 

1.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการในระดับมาก โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนมากเชื่อว่าผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายจริง  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560) กล่าวไว้ว่า การที่ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก
และสิ่งกระตุ้น จากภายใน ทั้งจิตใจหรือความต้องการทางด้านร่างกายที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองท าให้เกิด
เป็นการรับรู้ความต้องการหรือการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ความต้องการอุปโภคบริโภค ความต้องการ
ด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยเป็นกระบวนการแรกก่อนเกิดการตัดสินใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประคอง
ศิริ บุญคง (2555) กล่าวไว้ว่า น้ ามันมะพร้าวส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนื่องจากมีฤทธิ์ต่อต้าน
มะเร็ง เพราะกรดไขมันขนาดกลางส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพิ่มไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-
cholesterol) ซึ่งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีความเป็นธรรมชาติไม่
รบกวนการท างานของเอนไซม์ และยังมีกรดไขมันช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วย  

1.2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับมาก โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนมากค้นหา
ข้อมูลน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ราช ศิริวัฒน์ (2560) 
กล่าวไว้ว่า เมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
จากบุคคล ข่าวสาร และประสบการณ์การบริโภคที่ผ่านมา ผู้บริโภคใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหา
ข้อมูลในการใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อทุกครั้งมากหรือน้อย ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่เขามีอยู่
เดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
buying roles (2555) กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้น
ต่อไปผู้บริโภค ก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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1.3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ด้านการประเมินทางเลือกในระดับมาก โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนมาก
เปรียบเทียบราคาของน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากยี่ห้อต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ และพิจารณาตามรูปแบบ 
และประเภทสินค้าของน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ buying roles 
(2555) กล่าวไว้ว่า โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการ
ประเมิน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อรถยนต์ จะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ 
การตกแต่งภายใน-ภายนอก บริการหลังการขาย ราคาขายต่อ เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุณิสา 
ตรงจิตร์ (2559) กล่าวไว้ว่า โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะ
ใช้ประกอบการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น 

1.4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ด้านการตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนมากตัดสินใจ
ซื้อมันมะพร้าวสกัดเย็นเพราะมีมาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น อย. เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อแบบเน้นประโยชน์ใช้สอย 
ประกอบด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560) กล่าวไว้ว่า การที่
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีคะแนนความรู้สึก ทัศนคติความพอใจมากที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลาย
ทางที่ได้ให้คะแนนไว้ โดยเป็นผลมาจากการพิจารณาประเมินทางเลือก ท าให้เกิดความตั้งใจในการซื้อ และ
เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ทั้งเร่ืองราคา ตัวสินค้าเอง คุณสมบัติ ประโยชน์ หากเป็นสิ่งของบริโภคควรต้องมี
มาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่ยอมรับทั่วไป 

1.5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อในระดับมาก โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนมากเมื่อ
มีความพึงพอใจจากการบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น และข้อเมื่อท่านเกิดความพึงพอใจต่อน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น จะแบ่งปันประสบการณ์ และแนะน าให้บุคคลอ่ืนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ราช ศิริวัฒน์ 
(2560) กล่าวไว้ว่า เมื่อบริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็
ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสินค้า ท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิด
ลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้นๆในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการ
บอกต่อ ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560) 
กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกของผู้บริโภคหลังจากการบริโภคสินค้าที่ได้ตัดสินใจซื้อไปแล้วว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง
หรือไม่ ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากประสบการณ์การใช้สินค้า ถ้ามีความพึงพอใจใน
สินค้าจะท าให้มีโอกาสในการกลับมาซื้ออีกครั้ง เกิดความภักดีในตราสินค้านั้นๆ และบอกต่อหรือแนะน าให้
เพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักใช้ ซึ่งในทางตรงข้ามหากเกิดความไม่พอใจผู้บริโภคอาจร้องเรียนหรือไม่กลับไปซื้ออีก 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน โดยที่เพศ
ต่างกัน ไม่สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ต่างกัน อาจเนื่องจากปัจจุบันบทบาท
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ของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและการบริโภคสินค้าก็เปลี่ยนไป เพศ
ชายและเพศหญิงต่างหันมาดูแลสุขภาพ ความงามของร่างกาย และมีความพึงพอใจเหมือนกัน ซึ่งผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะ
มีลักษณะคล้อยตาม มากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวัง
ในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน เรื่องผลงาน และในเร่ืองความพึงพอใจ 

2.2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นไม่เหมือนกัน โดยที่อายุต่างกัน สามารถ
บ่งชี้ถึงการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ต่างกัน อาจเนื่องจากช่วงอายุที่ต่างกัน สะท้อนถึงวัยของ
ผู้บริโภคที่มีความความคิด ประสบการณ์ ความสนใจ และความชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) กล่าวไว้ว่า จากการที่ศึกษาและสรุปผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชาติชาย พยุหนาวิชัย (2554) กล่าวไวว้า่ 
อายุ (Age) การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน อีกทั้งความชอบและรสนิยม
ของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เช่น วัยรุ่นมักจะสนใจสินค้าตามสมัยนิยม ส่วนผู้สูงอายุมักจะสนใจ
สินค้าเก่ียวกับสุขภาพ เป็นต้น 

2.3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
บริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นไม่เหมือนกัน โดย
ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ต่างกัน อาจ
เนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อาจน ารายได้ไปซื้อสินค้าที่มีความ
จ าเป็นด้านอ่ืนมากกว่า และมีการพิจารณาด้านราคาของผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ส่วนประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก อาจจะมีอ านาจในการตัดสินใจน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นได้
มากกว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย โดยมีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมาย
ไม่เหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับแนวคิดของ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวไว้ว่า สถานะรายได้ของ
บุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ ค่านิยมและ
เป้าหมาย และก าลังในการซื้อที่ต่างกัน และผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คง
สวัสดิ์เกียรติ (2554) กล่าวไว้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

2.4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
บริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
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เหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน อาจเนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มระดับการศึกษาได้รับ
สารเหมือนกัน มีความรู้กว้างขวางเข้าใจสารได้เหมือนกัน มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติ มีความต้องการ 
และเชื่อเหมือนกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล รัตนลาโภ (2558) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจั ยเรื่องการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มรังนกนางแอ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า ด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน และผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ต พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันท าให้มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน และผลไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าว
ไว้ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษา
สูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับบสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะ
เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก ในเรื่องของสินค้ามีคุณภาพ สะอาด ไร้สิ่งเจือปน 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก อย.  และติดฉลากให้ข้อมูลบนตัวสินค้าถูกต้องและครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560) กล่าวไว้ว่า การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
รูปแบบ รสชาติ ตราสินค้า สี ขนาด ปริมาณที่เหมาะสมบรรจุภัณฑ์ การแปะฉลากสินค้า การให้ข้อมูลบนตัว
สินค้า การมีมาตรฐานรับรองสินค้า และมีคุณภาพ สะอาด ไร้สิ่งเจือปน และสอดคล้องกับแนวคิดของ กุล
นาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง 
สินค้าที่มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับมาตรฐานจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป เช่น อย. เป็นต้น รสชาติเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค มีฉลากแสดงวันหมดอายุและวันที่ผลิต
สินค้าอย่างชัดเจน เป็นต้น เพื่อน าเสนอไปยังผู้บริโภคอยู่แล้ว 

3.2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกดั
เย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นว่า ราคาน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ขายใน
ท้องตลาดนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
บริโภคเป็นไปแนวทางเดียวกัน อาจเนื่องจากราคาที่ตั้งขายเป็นราคาที่สามารถยอมรับได้ มีความเหมาะสม
กับปริมาณ และคุณภาพที่ได้รับจากตัวสินค้า เกิดความคุ้มค่าในการซื้อน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นมาบริโภคอยู่
แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้ อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิกร สยามิภักดิ์ (2559) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อ และไม่สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ Kang-peng Hung et al (2011) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาสิ่งที่ดึงดูดใจและส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อของสินค้าแบรนด์เนมพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้าน
ราคาด้วย ซึ่งปัจจัยนี้ได้ส่งผลกระทบในด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการซื้อ  

3.3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภค
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมาก ในเรื่องของช่องทางการ
จัดจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป  ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าที่ใกล้บ้าน มีช่องทางการจัดจ าหน่าย
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสินค้ามีการจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2552) กล่าวไว้ว่า หากผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงความ
สะดวกสบายในการซื้อ สินค้าชนิดใด ย่อมเป็นแรงจูงใจ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติต่อ
สินค้าชนิดนั้นๆใน ทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ เพิ่มขึ้นอีก
ด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายว่า ช่องทางการขนย้ายสินค้าไปยังร้านค้าเพื่อให้เข้าถึง
ผู้บริโภค โดยการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ต าแหน่งการจัดวางสินค้าในร้านค้า เพื่อให้สังเกตุเห็นได้
ชัดเจน หยิบจับได้สะดวก หาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไป และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร 
(2559) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าดื่มบรรจุ ขวดของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

3.4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามนั
มะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ในเรื่องของกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการตลาดช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการสินค้าได้มากขึ้น มีการสื่อสารผ่านการ
โฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเวลาพิเศษ (ลด แลก แถม) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดว่า การติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
และกระตุ้นให้แก่ผู้บริโภคให้มีความต้องการต่อสินค้าหรือบริการ เช่น การให้คนที่มีชื่อเสียงมาท าการโฆษณา 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หรือการส่งชิ้นส่วนสินค้ามาชิงโชค เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชานนท์ 
รุ่งเรือง (2555) อ้างใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558)  กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดว่า เป็นการสื่อสารข้อมูลสินค้าหรือบริการไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยใช้การโฆษณาใน รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการจดจ าหรือย้ าเตือนความจ า
ของผู้บริโภคในเรื่องตัวสินค้า บริการ ตราสินค้า หรืออาจใช้พนักงานขายชักจูงผู้บริโภคโดยตรงก็ได้ ดังนั้น 
การส่งเสริมการขายถือว่าเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นต่อสินค้าหรือบริการนั่นเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย พันธุลี (2553) อ้างใน จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดว่า เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและตลาดเป้าหมายของสินค้า 
มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง แจ้งข่าวสาร ให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ เช่น การโฆษณาด้วยรูปแบบการ
สื่อสารผ่านสื่อที่ไม่ต้องใช้คน (วิทยุ ทีวี หนังสือ) หรือการสื่อสารผ่านการโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ต เป็นการ
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สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ การขายโดยใช้บุคคล เป็นการขายแบบเห็นหน้า เพื่อดูปฏิกิริยาของ
ผู้บริโภค โดยใช้ตัวแทนขายหรือพนักงานที่มีความรู้ในสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมการตลาด ด้วยการแจก
ของแถม การลดราคา การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นการชักจูงให้เกิดความคิดและทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร  การส่งเสริมสินค้าโดยตรง ท าให้เกิดการตอบสนองทันที และการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการจัด
กิจกรรมในโอกาสพิเศษในวันส าคัญ ตามเทศกาลต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็น แนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ดังต่อไปนี้  
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นนักการ
ตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย
ด้านอายุของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นประกอบไปด้วยประโยชน์ มี
คุณค่า ต่อร่างกาย ต่อสุขภาพ และความสวยความงาม และมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีอายุทุกช่วงวัย 
ดังนั้นจึงควรน าเสนอผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีอายุทุกช่วงวัย 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจเนื่องด้วยการที่ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน โดยประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อาจน ารายได้ไปซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นด้านอ่ืนมากกว่า และ
มีการพิจารณาด้านราคาของผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ส่วนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมาก อาจจะมีอ านาจในการตัดสินใจน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นได้มากกว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย โดยมีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึง
ควรน าเสนอผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่แสดงให้ผู้บริโภคทุกระดับรายได้ เห็นว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
บริโภค มีความคุ้มค่า เกิดทัศนคติที่ดี เกิดค่านิยมต่อการซื้อโดยไม่เสียดายที่ได้จ่ายเงินเพื่อแลกสินค้านี้ และ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงน าเสนอผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ น้อยก็
สามารถมีอ านาจในการซื้อได้ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการ
ตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึง ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม เป็นการ
ขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นมาก
ยิ่งขึ้น โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ และลักษณะรูปร่างขนาดบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันไป โดยน าเสนอให้
มีความทันสมัยทั้งผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงาม ซึ่งควรมีการคิดค้น
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ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความหลากหลายให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน การ
ผสมวัตถุดิบสารสกัดธรรมชาติอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ส าคัญคือ การน าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นสากล และติดสลาก
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และตัดสินใจบริโภคโดยไม่กังวลตอ่
สินค้าที่ไม่สะอาด หรือมีสิ่งเจอปน 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก ควรมีการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถหาซื้อ
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป  ร้านสะดวกซื้อ หรือ
ห้างสรรพสินค้าที่ใกล้บ้าน มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสินค้ามี
การจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ หรือพัฒนาช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์และมีการจัดส่งอย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการมีช่องทางในการขายยิ่งมากก็จะท าให้ผู้บริโภคมีความ
สะดวกและตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเดินทางค้นหาร้านค้าเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก เพราะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการให้ระดับความส าคัญมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ควร
มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่สม่ าเสมอ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการสินค้า
ได้มากขึ้น มีการสื่อสารผ่านการโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงผู้บริโภคในยุคออนไลน์แบบปัจจุบัน เช่น 
การรีวิวน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยคนดังในโลกอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในช่วงเวลาพิเศษ (ลด แลก แถม) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น และจูง
ใจให้ตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภค
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป  

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยใน
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น ส ารวจในเขตปริมณฑล 
ต่างจังหวัด หรือภูมิภาค เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจ
มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  

3. ควรทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวิจัยนี้ เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่าง เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ยิ่งขึ้น 
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