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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ท่ี มี อิท ธิ พ ล ต่อก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อผัก ป ล อดส า รพิ ษ ข อง ผู ้บ ริโภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีประกอบด้วย ปัจจยัดา้นคุณภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจัย อ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้  และความไวว้างใจ กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลจากประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการซ้ือและบริโภค

ผกัปลอดสารพิษ  ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  จาํนวน 400  ราย  โดยเลือกใชว้ิธี

แบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงระหวา่งเดือน

สิงหาคม 2553  ถึงเดือนมกราคม  2554   รวมเวลาประมาณ 6  เดือน  และนาํผล

การสํารวจท่ีได้มาดํา เ นินการวิ เคราะห์  ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเ ชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic)   และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง 

       
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) และการแปลความหมาย เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชส้ถิติการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 

Sample Test: t-test)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

Anova : F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression 

Analysis หรือ MRA) โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 

20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,001-25,000 บาท    มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท   และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑก์บัปัจจยัดา้นความสดใหม่และความสะอาดของผกัมากท่ีสุด  ดา้น

ราคากบัปัจจยัย่อยด้านราคาคุม้ค่ากบัคุณภาพมากท่ีสุด  ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายกบัปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด มีการจดัเก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะ

ต่อการเก็บรักษาผกัมากท่ีสุด  และดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัยอ่ยดา้น

การจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด สําหรับความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้กบัปัจจยัย่อยการมีประสบการณ์ท่ีดี

จากการใชสิ้นคา้มากท่ีสุด ความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยความตอ้งการใชต้รา

สินค้าน้ีในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด และด้านความไว้วางใจกับปัจจัยย่อยการมี

ความรู้สึกท่ีดีจากการบริโภคผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้าน

อาย ุและสถานภาพการสมรส ท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดัจาํหน่าย   มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ีปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา  และการส่งเสริมการตลาด  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานด้านอ่ืนๆ 

พบวา่  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05  ในขณะท่ีปัจจัยด้านความภักดี ต่อสินค้าและความไว้วางใจ  ไม่ มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ  :     ผกัปลอดสารพิษ/ผกัปลอดภยั 

 

Abstract 

The purpose of this independent study were to study about the 

demographic factors which impacted to making decision in purchasing 

pesticide – free vegetables of customers in Bangkok and also to study  the 

relation of marketing mix factors that include product, price, place and 

promotion to make decision in purchasing pesticide – free vegetable.  And also 

to study the relation of other factors that include Brand Image, Brand Royalty 

and Trust to make decision in purchasing pesticide – free vegetable of 

customers in Bangkok by using questionnaires and convenience sampling 

method to compile data from 400 customers who aged from full 20 years 

upwards and stay in Bangkok and also purchase and consume purchasing 

pesticide – free vegetable. The data was collected during August 2010 until 

January 2011, total approximate time 6 months.  The use of statistics analysis 
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method are descriptive statistics Independent Sample Test: t-test, One-way 

Anova: F-test and Multiple Regression Analysis (MRA) for testing the 

hypothesis at significant level of 0.05 

The result of this independent study showed that  most of the 

respondents were female, aged  between 20 – 30 year, working as employees of 

private company/ bank’s office, earning average, monthly income between 

10,001 – 25,000 baht, graduated Master Degree and single.  

The respondents’s opinion on marketing mixed, the most important 

factors of product (P1), price (P2), place (P3) and promotion (P4) on making 

decision in purchasing pesticide – free vegetable are following : product’s new 

fresh and cleaned for P1, suitable price for product quality for P2, cleaned place 

and keep vegetables in suitable temperature for P3, and having the activity that 

relate to take care customer’s health by introducing and promoting consume 

pesticide – free vegetable for P4.  For respondents’s opinion on the other factor 

that consist of Brand Image, Brand Royalty and Trust. The result showed that 

the most important factor, for Brand Image is to get the good experience from 

purchasing and consuming vegetable, to repeat consuming and purchasing for 

Brand Royalty, and to get the good feel and impress form consuming pesticide 

– free vegetable for customer’s Trust.      

 Result of hypothesis test revealed that the demographic factor that 

related to sex, education level, income and career had different impacts to the 

making decision in purchasing pesticide – free vegetables in Bangkok, while 

the demographic factor that related to age and marriage status had not different 

impacts to the making decision in purchasing pesticide – free vegetables in 

Bangkok at statistic significant level  0.05.   

 Result of hypothesis test revealed that the marketing mixed factor that 

related to product, and place are relation to make decision in purchasing 
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pesticide – free vegetables in Bangkok, while the marketing mixed factor 

related to price and promotion are not relation to make decision in purchasing 

pesticide – free vegetables in Bangkok at statistic significant level  0.05.  And 

also the result of hypothesis test revealed that the other factors that related to 

Brand Image are relation to make decision in purchasing pesticide – free 

vegetables in Bangkok, while Brand Royalty and Trust are not relation to make 

decision in purchasing pesticide – free vegetables in Bangkok at statistic 

significant level 0.05.   

Key word  :  PESTICIDE- FREE VEGETABLE 

1.บทนํา 

อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยั 5 ท่ีมีความสําคญัและเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์ และผกัจดัเป็นหน่ึงในอาหารท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถปฏิเสธ

ไดว้า่มีการบริโภคเป็นประจาํไม่มากก็นอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากในองคป์ระกอบของผกั

ประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิดท่ีมีคุณประโยชน์และจาํเป็นท่ีส่งผลให้

ร่างกายมีสุขภาพท่ีแขง็แรง และยงัช่วยสร้างความตา้นทานต่อโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 

ใหแ้ก่ร่างกาย   รวมถึงผกัส่วนใหญ่ยงัเป็นแหล่งเซลลูโลสและไฟเบอร์ท่ีสําคญัท่ี

เป็นประโยชน์ต่อระบบการขบัถ่ายในร่างกาย 

แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคผกันอกเหนือจากคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

ผกัตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว  โทษจากการบริโภคผกัก็มีโอกาสเกิดข้ึนได้มาก

เช่นกนั โดยเฉพาะผกัท่ีมีการปนเป้ือนจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชหรือกาํจดัวชัพืชท่ี

มีการใชใ้นช่วงระหวา่งการเพาะปลูกหรือการเก็บเก่ียวท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม

เพียงพอ ซ่ึงลักษณะการใช้สารเคมีดังกล่าวอาจมีทั้ งการใช้เพื่อทาํลายแมลง

ศตัรูพืชท่ีมาทาํลายพืชผกัในช่วงระหวา่งการเพาะปลูกและหลงัเก็บเก่ียว หรือใช้

ในลักษณะเชิงป้องกันแมลงศตัรูพืชและวชัพืชตั้งแต่ยงัไม่พบปัญหาจากการ

ทาํลายของแมลงศตัรูพืชและวชัพืชดงักล่าว ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผกัท่ีไดมี้

คุณภาพดี มีความสวยงามและไม่พบร่องรอยการทาํลายของแมลงศตัรูพืชต่างๆ 

ซ่ึงตรงกบัพฤติกรรมหรือความนิยมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผกัท่ีมีกนัมา
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ตั้งแต่ในอดีตท่ีเน้นเร่ืองความสวยงามเป็นหลัก โดยขาดความใส่ใจในเร่ือง

อนัตรายจากการได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีปนเป้ือนมากับพืชผกัดังกล่าว 

สําหรับขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการปนเป้ือนของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีตกคา้งใน

พืชผกัผลไมน้ั้น จากขอ้มูลของสํานกัระบาดวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2552  

รายงานวา่มีผูไ้ดรั้บสารพิษจากสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชเฉล่ียปีละ 1,998 ราย โดย

ในปี 2552   พบว่ามีผูป่้วยจาํนวน 4,691 ราย โดยพบจาํนวนผูป่้วยสูงข้ึนในช่วง

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  เน่ืองจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูกและมีการใช้สารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชมาก  

จากข้อมูลการตกค้างของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม้ และ

อันตรายท่ีได้รับจากการบริโภคผกัและผลไม้ท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมี

ดงักล่าว ประกอบกบัการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และ

ตระหนกัต่อการเลือกซ้ือผกัและผลไมท่ี้มีคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการเลือกซ้ือและบริโภคผกัและผลไมป้ลอดสารพิษ

มากข้ึน ในขณะท่ีจาํนวนผูผ้ลิตและจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษยงัมีจาํนวนนอ้ยมาก

เม่ือเทียบกบัปริมาณแนวโน้มของประชากรท่ีมีความตอ้งการผกัปลอดสารพิษ

มากข้ึน  แต่อยา่งไรผูบ้ริโภคบางกลุ่มในปัจจุบนัยงัไม่มัน่ใจวา่ผกัท่ีซ้ือมาบริโภค

นั้นมีความปลอดภยัจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายผกั

ปลอดสารพิษในปัจจุบนัมีการขอการรับรองเคร่ืองหมาย “Q” จากสํานกังาน

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ

เป็นหลกัประกนัวา่ผกัมีความปลอดภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  

สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยเลือกทาํการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมี

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ผัก ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

ก รุง เท พ ม หา นค ร โดย ส า เหตุ ท่ี เ ลื อก ศึ ก ษ า ผู ้บ ริโภค ท่ี พัก อา ศัย อยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่  ประชากรท่ีพกัอาศยัหรือทาํงานใน

กรุงเทพมหานครนั้นมีจาํนวนและหนาแน่นมากเม่ือเทียบกบัประชากรในจงัหวดั

อ่ืน ๆ รวมถึงมีสถานการศึกษา สถานท่ีราชการ บริษทั และห้างร้านจาํนวนมาก 
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และกลุ่มคนเหล่า น้ีจะรับรู้ข้อมูลผ ักปลอดสารพิษเป็นอย่างดีรวมถึงให้

ความสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดงักล่าว นัน่หมายถึงตลาดความ

ตอ้งการผกัปลอดสารพิษในกรุงเทพมหานครมีมากเช่นกนั รวมถึงช่องทางการจดั

จาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในกรุงเทพมหานคร เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม และ

ตลาดนัด นั้นก็เอ้ืออาํนวยในการทาํการตลาดสําหรับผกัปลอดสารพิษเช่นกัน  

ดังนั้ นวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือผูว้ิจยัต้องการศึกษาว่าผูบ้ริโภคท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานครนั้น มีปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

โดยจะทาํการศึกษาทั้งปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความไว้วางใจ   ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

การตลาดในการจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

 วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ี

ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด กับการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ  กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

         1.  นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการจดั

จาํหน่ายผกัปลอดสารพิษ 

   2.  สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนดา้น

การตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม

ชดัเจน 
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   3.  เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมุติฐานที่ 1   ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส รายได ้และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนั   มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่ 2   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้น

ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

สมมุติฐานที่ 3   ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  

ความภกัดีต่อสินคา้  และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.กรอบแนวความคิด 

                               ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1    กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)   

โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ี  โดยศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม 2553 – 

เดือนมกราคม  2554  ลกัษณะของการวิจยัจะเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

สํารวจขอ้มูลของประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มาดาํเนินการ

อย่างเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอน มีกรอบแนวคิดการวิจัย การ

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายได ้

- อาชีพ 

การตดัสินใจซื้อผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ใหค้วามสาํคญัต่อสุขภาพ 

• . ผกัท่ีซ้ือนาํมาใชป้รุงหรือประกอบอาหาร

ได ้ ตามท่ีตอ้งการ 

•  มีความเช่ือมัน่วา่ผกัท่ีซ้ือมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และมีความปลอดภยั 

• มีความมัน่ใจวา่เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ

จากแหล่งท่ีถูกตอ้งแลว้ 

• มีความพึงพอใจกบัการใหบ้ริการของผู ้

จาํหน่ายสินคา้ และความใส่ใจในคุณภาพ

สินคา้และลูกคา้ 

• บุคคลในครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 
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กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือวิจยั  และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทาํ

ใหส้ามารถสร้างกรอบแนวความคิดในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.1การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจาก

หนงัสือ วารสาร วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึน

ไปท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงประชากร

ดงักล่าวมีคุณสมบติัเป็น Infinite Population จาํนวนประชากรท่ีมีจาํนวนมากมาย

นบัไม่ถว้น ไม่สามารถระบุจาํนวนท่ีแทจ้ริงได ้ ดงันั้นจึงใช้การแทนค่าสูตรใน

การคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดใหช่้วงความเช่ือมัน่เป็น 95%  และค่าความ

เคล่ือน 5%  ซ่ึงค่าของ n ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 384 

 

สูตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งของประชากรท่ีไม่สามารถนบัจาํนวนได ้

  n     =     P(1-P)(Z)2 

                                               e2 

n     =      ขนาดของตวัอยา่ง 

p     =      ค่า %  ท่ีตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

e     =      ค่า % ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

z    =    ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้ ซ่ึงท่ีนิยมใชก้นัมี  2  ระดบั 

ไดแ้ก่ 

• ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95%   z มีค่าเท่ากบั  1.96 

• ณ  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  z  มีค่าเท่ากบั  2.58 

ดงันั้น  
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n     =      (0.5)(1-0.5)(1.96)2        

                        (0.5)2 

n     =      384.16  หรือ  384  ราย 

การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง เท่ากบั  400  ราย โดยจะทาํการเก็บตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษทั้ งหมดเป็นจํานวน400รายโดย

เลือกใช้วิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างจาก

ผูบ้ริโภคทัว่ไป  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ใช้วิธีนาํแบบสอบถามไปให้กบัประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครตามสถานท่ีต่างๆ ประกอบด้วย สถานศึกษา ธนาคาร 

สถานท่ีราชการ ห้างสรรพสินคา้ และอาคารสํานกังาน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย เป็นการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบคาํถามดว้ยตนเอง

และรอรับกลบัคืน 

การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล  

1) ดํา เนินการโดยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ มาดํา เนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามท่ีไม่

สมบูรณ์ออก จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหสั (Coding) และบนัทึก

ขอ้มูลดงักล่าวในคอมพิวเตอร์ และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป   แลว้

นําค่าสถิติมาแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ ดังน้ีการวิเคราะห์ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งใชค้่าร้อยละ (Percentage)  

2) การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วยปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  รวมถึง

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อสินคา้ และความ

ไวว้างใจ  ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3) การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ใช ้Independent Sample Test: t-test และ 

One-way Anova หรือ F-test  
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4) การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 และ 3 ใช ้ Multiple Regression Analysis 

หรือ MRA 

3. ผลการวเิคราะห์และบทสรุป 

1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง (400 

คน)  

1.เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

70.7  และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 29.3   

2.อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายุอยู่ระหวา่ง 

20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

32.8  และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 

14.0   

3.ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  46.8   รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ  39.8   และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.3   

4.สถานภาพการสมรส กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี

สถานะภาพการสมรสเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมี

สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 46.3 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ี

มีสถานภาพการสมรสประเภทหยา่/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 0.9   

5.สําหรับรายได้  กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีกลุ่มท่ี

มีรายได ้10,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5   รองลงมาคือ  กลุ่มท่ีมีรายได ้

45,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.0  และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมี

รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.8   

6.อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังาน   

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.0 พนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร คิดเป็น

ร้อยละ 50.0  รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐลูกจา้งประจาํ 
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คิดเป็นร้อยละ 22.5   และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีอาชีพอิสระ เช่น 

วทิยากร แพทย ์และทนาย คิดเป็นร้อยละ 1.0 

3.2 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

   กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัดา้นความสดใหม่และความสะอาดของ

ผกัมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.20 ดา้นราคากบัปัจจยัย่อยดา้นราคา

คุม้ค่ากบัคุณภาพมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.47  ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายกบัปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด มีการจดัเก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะ

ต่อการเก็บรักษาผกัมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  8.79  และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัย่อยด้านการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํผกั

ปลอดสารพิษมีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 7.09 

3.3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 

และความไว้วางใจ 

กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์สินค้ากับปัจจัยย่อยการมีประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้สินค้ามี

ความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.25 ความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยความ

ตอ้งการใช้ตราสินคา้น้ีในคร้ังต่อไปมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 7.67 

และดา้นความไวว้างใจกบัปัจจยัยอ่ยการมีความรู้สึกท่ีดีจากการบริโภคผกัปลอด

สารพิษมีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.54 

3.4 สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษกับปัจจัยย่อยการให้ความสําคัญต่อ

สุขภาพมีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.37 

3.5 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส รายได้ และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ด้านเพศท่ีมีความแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นอายุท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านสถานภาพการสมรสท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นรายไดท่ี้มีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นอาชีพท่ีมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้   และความไวว้างใจ   มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านภาพลักษณ์สินค้า  มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05 

4. อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
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จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยปัจจยัด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ความภกัดีต่อสินคา้   และความไวว้างใจ   ท่ีมีการตดัสินใจซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง  ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  

ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,001-25,000 บาท มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑก์บัปัจจยัดา้นความสดใหม่และความสะอาดของผกัมากท่ีสุด ดา้น

ราคากับปัจจัยย่อยด้านราคาคุ้มค่ากับคุณภาพมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายกบัปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด มีการจดัเก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะ

ต่อการเก็บรักษาผกัมากท่ีสุด และด้านการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัย่อยด้าน

การจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด สําหรับความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้กบัปัจจยัย่อยการมีประสบการณ์ท่ีดี

จากการใชสิ้นคา้มากท่ีสุด ความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยความตอ้งการใชต้รา

สินค้าน้ีในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด และด้านความไว้วางใจกับปัจจัยย่อยการมี

ความรู้สึกท่ีดีจากการบริโภคผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น

อาย ุและสถานภาพการสมรส ท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

และช่องทางการจดัจาํหน่าย   มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
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สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  และการส่งเสริม

การตลาด  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สําหรับปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในขณะ

ท่ีปัจจยัด้านความภกัดีต่อสินค้าและความไวว้างใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

5. ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ โดยจาํแนกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

5.1 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้  

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ีคือ 

5.1.1 ในการจําหน่ายผ ักปลอดสารพิษในพื้ นท่ีต่างๆ ในเขต

กรุงเทพมหานครนั้น  ก่อนวางจาํหน่าย ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายควรคาํนึงถึงลกัษณะ

ประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีจะวางจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษก่อนว่า ประชากรใน

พื้นท่ีดงักล่าวเป็นประชากรกลุ่มใดบา้ง มีจาํนวนเท่าใด  เพื่อดูความเป็นไปไดใ้น

การวางจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในพื้นท่ีนั้นๆ วา่ตลาดมีเพียงพอหรือไม่  รวมถึง

การหากลยุทธ์ในการทาํการตลาดในพื้นท่ีนั้นให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความอยู่

รอดของบริษทัฯ ในการทาํธุรกิจดงักล่าว ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาคุณลกัษณะ

ของประชากรศาสตร์กับการตัดสินซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

เพศ ระดบัการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้นถา้การวางแผนการตลาดไม่เหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

การทาํธุรกิจก็ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดได ้ อาทิเช่น แนวคิดหรือ

เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของคนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 25,000 
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บาท หรือแม่บา้น /พ่อบา้น จะมองถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความคุม้ค่าของราคากบั

คุณภาพ และการใหค้วามสาํคญักบัคนในครอบครัว เป็นหลกัในการตดัสินใจซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษ  เป็นตน้ 

5.1.2 ในการจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษ ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายควรให้

ความสําคัญเก่ียวกับเร่ือง ความสดใหม่และความสะอาดของผกั พื้นท่ีท่ีวาง

จาํหน่ายต้องสะอาด  มีการจดัเก็บผกัในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  การทาํให้ลูกค้า

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี และมีความประทบัใจจากการซ้ือและบริโภคผกัปลอด

สารพิษจากร้านจะเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างความภกัดีต่อสินคา้    และส่ิงท่ีสําคญั

ท่ีสุดสําหรับการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ ผูซ้ื้อจะให้ความสําคญัต่อ

สุ ข ภา พ   ดัง นั้ น ใ นก า ร ทํา ก า ร ตล า ดจํา หน่ า ย ผ ัก ป ล อ ดส า รพิ ษ ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร  ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งให้ความสําคญัปัจจยัขา้งต้น

เหล่าน้ีเป็นสาํคญั  รวมถึงการสร้างความมัน่ใจวา่ทุกคร้ังท่ีผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้ท่ี

ร้านจะไดรั้บสินคา้ท่ีคุณภาพสด ใหม่ และปลอดภยัเสมอ แนวทางโดยอาจมีการ

กาํหนดอายุการวางจาํหน่ายผกัและมีการตรวจสอบคุณภาพผกัท่ีวางจาํหน่ายทุก

วนั  นอกจากน้ีราคาก็เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษ  กล่าวคือผูบ้ริโภคจะคาํนึงราคาท่ีวางจาํหน่ายตอ้งเหมาะสมกบั

และไม่แพงกวา่คุณภาพสินคา้  นอกจากน้ีการมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพความ

ปลอดภยัจากสารเคมีอนัตรายจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับ  เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจใหผู้ซ้ื้อในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ก็เป็นส่ิงท่ีสร้างความมัน่ใจในการ

ซ้ือผกัมากข้ึน  แต่อยา่งไรก็ตามในการจดัจาํหน่ายผกั ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายผกั

ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพและแนะนาํผกัปลอดสารพิษเป็นระยะๆ  หรือ

การจดักิจกรรมให้ลูกค้าเข้าชมพื้นท่ีปลูกผกั และการให้ความรู้เร่ืองผกัปลอด

สารพิษ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษมากข้ึน 

5.2  ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป  

 5.2.1  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาํให้ไดข้อ้มูลเฉพาะกลุ่ม
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ผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคผกัสารพิษอยู่แลว้  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เคยมีการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาก่อนควบคู่กนัไป 

เพื่อให้ได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีรู้จกัผกัปลอดสารพิษหรือไม่ 

และเหตุผลใดท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวท่ีไม่เคยซ้ือผกัปลอดสารพิษ รวมถึงเหตุผล

ใดบา้งท่ีจะซ้ือและไม่ซ้ือผกัปลอดสารพิษ เพื่อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาถึงความ

เป็นไปไดใ้นการขยายตลาดไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

 5.2.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการสํารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือผกั

ปลอดสารพิษและเกณฑ์การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคท่ีเป็น

ร้านคา้จาํหน่ายอาหารทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นร้านคา้ทัว่ไป และร้านคา้ท่ีจาํหน่ายใน

ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงแรม และภตัตาคาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจการจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษให้แก่กลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นร้านจาํหน่ายอาหารดงักล่าว  

6.เอกสารอ้างองิ  

ธีรนุช  ทาํเลทอง. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษกบั

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2549 

ธญัพิชชา ชยัชนะ. “การศึกษาทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี.”  งาน

นิพนธ์นิสิตปริญญาโท  สาขาการจดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม,  มหาวทิยาลยับูรพา , 2551 

ปัณรสี   พลนัสังเกตุ.  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคผกัปลอดสารพิษ

ของประชาชนใน อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” วทิยานิพนธ์ ปริญญา

โทการจดัการธุรกิจเกษตร  สาขาวชิาธุรกิจเกษตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 

วราภรณ์ ศิริปิตุภูมิ.  “ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดภยัจาก

สารพิษ”  

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธีรนุช%20ทำเลทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธีรนุช%20ทำเลทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาการตลาด&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ, 2543 

ศิวพร สิงห์สุข.  “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ผกัปลอดสารพิษของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร .” งานวิจัย  

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2542 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และปริญ ลกัษิตานนท.์ กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด

และกรณีตวัอยา่ง. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2538. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค.  กรุงเทพมหานคร :  วิสิทธ์ิ

พฒันา, 2535.  

ส ม ศิ ริ  ว ัฒ น สิ น .   “พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ผัก ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ข อ ง ช า ว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลงานวิจยั.  ศูนยส์นเทศและหอสมุด 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549 

สํานกัระบาดวิทยา. กองควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข. ขอ้มูลสํานกัระบาด

วิทยาปี 2543 -2552 : ผูป่้วยไดรั้บสารพิษจากสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช., 

2553 

สมหมาย  วนัสอน. “ประชากรศาสตร์กบัการอนามยัชุมชน.” การศึกษาแนวคิด

เก่ียวกบัประชากรศาสตร์, 2532. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/htlm/  

 

 

 

 

 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมศิริ%20วัฒนสิน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/htlm/
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