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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเพ่ือทราบข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาดและการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ
ของคนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีการ
ตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทุกด้าน ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการตลาด
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเว้นด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดภาพรวมกับการตัดสินใจซ้ือ
ผักปลอดสารพิษภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํา (r = .213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํากับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษภาพรวม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 
คําสําคัญ: ปัจจัยทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  ผักปลอดสารพิษ  จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
  

 The study of this research was a quantitative research. With the objective of researching for general 
consumer information Marketing factors and the decision to buy organic vegetables Including the relationship 
between marketing factors and the decision to buy organic vegetables of people in Nakhon Pathom Province. 
The research found that Most consumers are female. Accounting for 56.25 percent, aged between 26-35 
years, accounting for 36.75 percent, having a Bachelor's degree 29.75 percent, single status, 49.00 percent, 
have a civil servant / state enterprise employee 38.80% with monthly income 15,001-20,000 baht, equivalent 
to 37.00 percent. There is a decision to buy organic vegetables in the overall picture and the aspect is at 
the same level in every aspect. The level of opinion on the overall marketing factors and the aspects 
are at the same level. When analyzing one-way variance, it was found that there was no statistically 
significant difference at .05 except education. The relationship between marketing factors, the overall 
picture and the decision to buy organic vegetables, had a low positive relationship (r = .213) with statistical 
significance.  When categorizing marketing mix factors individually, it was found that all aspects had a 
low positive relationship with the purchase of organic vegetables, with statistical significance. 
 
Keywords: marketing factors, buying decision, organic vegetable, Nakhon Pathom 
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1. บทนํา 
        

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาต้ังแต่อดีตมีความเป็นอยู่แบบเรียบ

ง่ายพ่ึงพาตนเองเลยอาศัยธรรมชาติในการดําเนินชีวิตภายใต้ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมทําให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมท่ีเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคัญดังจะเห็นได้จากข้อมูลท่ีปรากฏบนศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชท่ีว่า ใน
น้ํามีปลาในนามีข้าว ท่ีแสดงว่าเป็นหลักฐานความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย การเกษตรจึงเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคัญอย่าง

หนึ่งของประชากรไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตการเกษตรให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเร่งรัด

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการจัดสรรท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกร มีระบบชลประทาน และมาตรการทางการตลาดเพื่อ

ยกระดับสินค้าทางการค้าจะทางเกษตรของประเทศ แต่การจํากัดของพ้ืนท่ีทางการเกษตรจึงมีการปรับโครงสร้างผลผลิต

เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรขยายตัว โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงข้ึนแผนการขยายพื้นท่ีทําการเกษตรและเน้นการ

ผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการทางด้านปริมาณและคุณภาพและมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางไปเศรษฐกิจ แต่สิ่งท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือการติดเริ่มแนวคิดไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญด้านคุณภาพ

ผลผลิตให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัย 
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาสารเคมีในด้านการจํากัดศัตรู โรคแมลง ต้องปุ๋ย

อินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลมากเท่าท่ีต้องการจึงได้มีการคิดค้นหาวิธีต่าง ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากเท่าท่ีต้องการ แต่ไม่ใช่สารเคมี
เข้ามาปะปนในกระบวนการผลิต เช่น การพัฒนากระบวนการตัดต่อยีน หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การตัดต่อพันธุกรรม

(GMO) เพ่ือให้ได้พันธ์ุพืชท่ีมีความต้านทานโรคแมลงได้อย่างดี และลดการใช้สารเคมี แต่ปัจจุบันยังคงมีความสับสนเก่ียวกับ

ความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบจากพืชท่ีผ่านการตัดต่อพันธุกรรมว่าปลอดภัยหรือไม่ และสถานการณ์ท่ี

เกี่ยวกับ GMO ได้รุนแรงข้ึนเรื่อยเรื่อย ๆ จนถึงกับทําให้รัฐบาลในแต่ละประเทศต้องออก มาตรการข้ึนมารับรอง เช่น สหภาพ

ยุโรปออกระเบียบให้มีการติดฉลาก ระบุรายละเอียดสินค้า กรณีวัตถุดิบหรือส่วนผสมท่ีเกี่ยวพันธ์กับ GMO ก่อนอนุญาตนําเข้า

ในประเทศ หรือสหภาพญี่ปุ่นพิจารณากฎหมายบังคับเพ่ือ ให้มีการติดฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ มีส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีผ่าน

การตัดต่อยีน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องผลักดัน

นโยบายในการผลิตสินค้าเกษตรแบบปลอดภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาในการส่งออกข้างต้น โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอด

สารพิษ และไม่ใช้วัตถุดิบท่ีมีส่วนผสมท่ีเกี่ยวพันกับ GMO โดยปีพ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเป็นปีเร่ิมต้นอาหาร

ปลอดภัยแห่งชาติ (Food SafetyYear) โดยเน้นอาหารท่ีผลิตและบริโภคในประเทศต้องมีความปลอดภัยและความเท่าเทียม

กับสากลนําไปสู่การเป็นครัวของโลก ความสําคัญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีสนองนโยบายของ

รัฐบาล ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และโอกาสทางการตลาดของผักปลอดสารพิษ โดยสังเกตได้จากการ
สนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ผลจากการรณรงค์ให้ผู้บริโภคใส่ใจ

ในสุขภาพของตนเอง และการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของต้องภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้บริโภคให้

ความสําคัญกับการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษมารับประทาน  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนใน

จังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะทําให้เกษตรกรและผู้จําหน่ายผักปลอดสารพิษบรรลุเป้าหมาย และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

ธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในจังหวัดมากย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของ

ผู้บริโภคของคนในจังหวัดนครปฐม 
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของคนในจังหวัด

นครปฐม 
 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
 

แนวความคิดเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด 
Kotler (2003: 15-17) ได้ให้คํานิยามส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด

ท่ีควบคุมได้ ใช้เพ่ือ ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงได้จําแนก 
เครื่องมือนี้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้พึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย ซ่ึงอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบ ด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร
หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์และมีมูลค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

มูลค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้ามูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือเป็นสิ่งท่ีผู้กําหนดกลยุทธ์ต้องคํานึงถึง  
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย เพ่ือสร้างทัศนคติ

และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขายและการติดต่อสื่อสาร โดยใช้สื่อเคร่ืองมือในการ

ติดต่อสื่อสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือจากเครื่องมือต่อไปน้ี 1. การโฆษณา (Advertising) 2. 
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 4. การให้ข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์ 5. การตลาดทางตรง  
4. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจัดจําหน่าย ซ่ึงประกอบด้วย

สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่

ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบันตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ

ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถ

ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009: 616)  
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการหรือเป็นคุณค่าท้ังหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพ่ือให้

ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009: 616) 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือ

ความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ (Etzel, 
walker and Stanton. 2007: 677) 

4. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม

ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด 
ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Kotler 
and Keller. 2009: 786)  
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แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอโดยที่เขา

จะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญและอยู่ภายในจิตใจ

ของผู้บริโภค  
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ 

2552: 219)  แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือคล้ายคลึง

กัน ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ(Problem or 
Need Recognition) ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นในสินค้านักการตลาดกระตุ้นความต้องการด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางจัดจําหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนา

กับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่าง

สภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกันไป 2. การค้นหาข้อมูล(Information 
Search) เม่ือผู้บริโภครับรู้ปัญหา การเกิดความต้องการขั้นท่ีหนึ่ง หลังจากนั้นเข้าสู่การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งาน
ของนักการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับ กระบวนการในขั้นนี้ก็คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้าและแหล่งบุคคล ให้มี 
ประสิทธิภาพท่ัวถึง 3. การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of Alternatives) จากข้อมูลท่ีได้ในข้ันท่ีสองนํามาพิจารณาเลือก

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง การให้ประเมินความสําคัญ

สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ได้แก่ เรื่องของราคาเหมาะสม คุณภาพและความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า นํามาเปรียบเทียบ

กับย่ีห้ออ่ืน ๆ 4. การตัดสินใจซ้ือ(Purchase Decision) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล และระยะเวลาในการ
ตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่าง ต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการ

เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการ ระยะเวลาการตัดสินใจนาน การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง 
หลังจากมีการประเมินผลทางการ เลือกต่าง ๆ มาแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากท่ีสุด 5. พฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ(Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจ

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าตรงกับความต้องการจอง ผู้บริโภคหรือไม่ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซํ้าในทาง

ตรงกันข้ามหากผู้บริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือซํ้าค่อนข้างสูง จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง การท่ีผู้บริโภคเลือกสินค้าโดย

พิจารณาจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากท่ีสุด ซ่ึง
ได้รับอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้สื่อสารไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความต้องการซ้ือสินค้า 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นํามาซ่ึงกรอบแนวคิดได้ ดังน้ี 
          
           ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)        การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ 
2. ราคา (Price)         ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาจากกลุ่มของประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริโภคท่ีซ้ือผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐม กรณีท่ีไม่ทราบจํานวนท่ีชัดเจน จึงใช้การสุ่มแบบบงัเอิญ โดยในการวิจัยคร้ัง
นี้ มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซ้ือ 
 2)  เตรียมข้อมูลและนําข้อมูลท่ีได้จากการประมวล เพ่ือกําหนดเป็นหัวข้อ โครงสร้างของแบบสอบถามและขอบเขต

เนื้อหา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมน้ันมาสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม  
 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยท่ีข้อ

คําถามนั้นผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 ใน 3 ส่วนข้อท่ีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยกว่าน้ี ก็จะถูกตัดออก 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
              1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดย ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
              2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequencies)    
คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของ

ประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม” 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือผัก

ปลอดสารพิษของผู้บริโภคของคนในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของคนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.00 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลในการตัดสินใจซ้ือ

ผักปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.48) รองลงมา
ด้านราคา ( X = 4.36) ด้านสถานท่ีจําหน่าย ( X = 4.25) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.11) ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจซ้ือในด้านความปลอดภัยมากท่ีสุด ( X x̄ = 4.42) รองลงมาเป็นการตัดสินใจซ้ือใน

ด้านสุขภาพ ( X = 4.34)  และการตัดสินใจซ้ือในด้านความสะอาด ( X = 4.23)  
 เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ยกเว้นด้านการศึกษา ซ่ึงพบว่าผู้ซ้ือผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่า
ปริญญาตรี ผู้ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ สูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดภาพรวมกับการตัดสินใจซ้ือผักปลอด

สารพิษภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า (r = .213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r = .157, .184, .171 และ.063 ตามลําดับ)  
 
7. การอภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
56.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร สิงห์สุข (2542) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา

พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคเพศหญิงจะให้ความสนใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษมากกว่าเพศชายและผู้สมรสแล้วสนใจบริโภคผักปลอด

สารพิษมากกว่าผู้เป็นโสดซ่ึงรายได้ของผู้บริโภคมีผลมากต่อการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษโดยผู้นิยมซ้ือส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 
15,001-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวต้ังแต่ 5คน ขึ้นไปสําหรับอาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาพบว่าส่วนมาก

ทํางานบริษัทเอกชน ผักปลอดสารพิษท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากท่ีสุดคือผักคะน้า โดยระยะเวลาเฉล่ียในการซ้ือผัก

ปลอดสารพิษมาบริโภคในแต่ละคร้ังจะนิยมซ้ือทุก 3 วัน น้ําหนักของผักปลอดสารพิษท่ีผู้บริโภคนิยมซ้ือแต่ละคร้ังมากท่ีสุดคือ

น้ําหนัก 0.6-1 กิโลกรัม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญา ชีนิมิตรและพัชนี เชยจรรยา (2559) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-35 ปี 
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ท่ีใส่ใจสุขภาพท้ังสิ้น 400 คน  

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลในการตัดสินใจ

ซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.48) 
รองลงมาด้านราคา ( X = 4.36) ด้านสถานท่ีจําหน่าย ( X = 4.25) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.11) ข้อมูลเก่ียวกับ
การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจซ้ือในด้านความปลอดภัยมากท่ีสุด ( X = 4.42) รองลงมาเป็นการตัดสินใจซ้ือใน

ด้านสุขภาพ  ( X = 4.34)  และการตัดสินใจซ้ือในด้านความสะอาด ( X = 4.23)  
เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

ยกเว้นด้านการศึกษา ซ่ึงพบว่าผู้ซ้ือผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่า
ปริญญาตรี ผู้ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ สูงกว่า
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ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดภาพรวมกับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ

ภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า (r = .213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r 
= .157, .184, .171 และ.063 ตามลําดับ) ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกสิทธิ สุนทรนนท์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกท่ีทันสมัย ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ของประชาชน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซูเปอร์เซ็น

เตอร์ และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่ีพบว่า 
ทัศนคติต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าทัศนคติอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 
ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร อินทรเผือก 
(2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านสังคมท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมและศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผักปลอดสารเคมีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน ท่ีพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารเคมีเพราะม่ันใจความปลอดภัยจากสารเคมีมากท่ีสุด รองลงมาคือตัดสินใจซ้ือผัก
ปลอดสารเคมีในแต่ละครั้งโดยดูจากร้านท่ีมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผักปลอดสารเคมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคเชิงบวกในระดับตํ่า 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

 1. เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้เปน็การวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ปรับปรุง

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละจังหวัด เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดและนําผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค 
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