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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปของผู้ประกอบการใน

จังหวัดราชบุรี 2) ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปของผู้บริโภค 3) หาแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้บริโภคจ านวน 350 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง กับเจ้าของสถานประกอบการผลิตมะพร้าวแปรรูปในจังหวัด

ราชบุรี จ านวน 7 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปของผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี  ได้แก่ 

มะพร้าวน้ าหอมที่ตัดแต่งเป็นมะพร้าวควั่น มะพร้าวเจียร วุ้นในลูกมะพร้าว น้ ามะพร้าวบริสุทธิ์ มะพร้าว

แก้ว มะพร้าวอบแห้ง ส่วนมะพร้าวผลแก่น ามาท าวุ้นมะพร้าวในน้ าเชื่อม กะทิกระป๋องและน้ ามันมะพร้าว  

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปคือบริโภคแล้วมีประโยชน์และปลอดภัย 

รสชาติอร่อยถูกใจได้มาตรฐานน่าเชื่อถือได้  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มีป้ายแสดงราคา

 



ข 
 

สินค้าที่ชัดเจน มีช่องทางจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง สะดวกหาซื้อได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ มีการจัด

กิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจ มีการบอกต่อจากผู้ที่เคยซื้อไปใช้แล้ว   

 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน พบว่าเกษตรกรควรปลูกมะพร้าวให้มีคุณภาพดีได้

มาตรฐานปลอดภัย มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมกับเทคโนโลยีชาวบ้านมาช่วยให้ปริมาณผลผลิต

ออกมาสม่ าเสมอตลอดทั้งปี  ด้านเจ้าของสถานประกอบการควรมีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม

ราคาถูก มีการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานให้มีคุณภาพดี ดูแลเอาใจใส่เหมือนญาติพ่ีน้อง มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอต่างประหยัด 

สร้างกลยุทธ์ในการขยายตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ท าธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ

ลูกค้าและคู่ค้า หาพันธมิตรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือผลักดันการใช้วัตถุดิบ

จากมะพร้าวในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่  
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   ABSTRACT 
 

          The objectives of this research were to 1) study the processed coconut 

products produced by the entrepreneurs in Ratchaburi province, 2) study factors 

influencing on the decision making of consumers toward purchasing processed coconut 

products, 3) to investigate how to develop the competitive competency of processed 

coconut products with the philosophy of Sufficiency Economy.  In the process of data 

collection, a questionnaire was collected from 350 samples, drawn by Accidental 

Sampling. In addition, 7 entrepreneurs from processed coconut product manufacturers 

in Rachaburi, were selected by Purposive Sampling for an interview, with a semi-

structured interview. In order to analyse data, descriptive statistics such as frequency, 

percentage, mean, Standard Deviation and Content Analysis were applied. 
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 The results suggested that, 1) in Ratchaburi, there were processed coconut 

products as follows; aromatic coconut transferred to trimmed coconut, polished 

coconut, aromatic coconut jelly, pure coconut juice, sugar-coated coconut, dried 

coconut, coconut jelly in syrup, and a can of coconut milk and coconut oil. 2) According 

to the marketing factors influencing on the decision making to purchase processed 

coconut products, they mostly indicated that processed coconut products were good 

for health and safely.  Furthermore, the taste and quality of the products also impacted 

on the decision making. However, the prices should be reasonable and consistent with 

both quality and quantity of the products, and the price tags should be distinct and 

able to be seen. The distribution of the products should be effective and reliable. The 

entrepreneurs should provide the marketing strategy to draw on the consumers’ 

attention. 3) A development of competitive competency was that coconut agriculturists 

should provide a good quality of coconuts. In the process of planting coconuts, they 

should integrate a new technology with a local technology which enhanced a quantity 

of coconut for the whole year. In term of entrepreneurs, they should develop their 

equipment which affected the prices and support their staff to improve their skills; 

moreover, the entrepreneurs should make their staff feel like their own relatives. The 

development of processed coconut products should be consistent with the need of 

consumers. Additionally, the use of resources should be economized wisely, and the 

entrepreneurs should provide the marketing strategy with a new generation who needed 

to take care of their health. Lastly, the entrepreneurs should operate their business with 

faithfully, and the business should be honest with consumers and shareholders. To 

strengthen a cooperation of providing a coconut resource in a medium and huge 

industry, the entrepreneurs should seek for support government sectors and relevant 

institutes.     


