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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษาปัจจัยการตลาดที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อต้นกัญชา 

ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

ม ุ ่ งศ ึกษาป ัจจ ัยการตลาด  ที ่ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจเล ือกซ ื ้อต ้นก ัญชา  ผ ่านช ่องทางออนไลน์  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ  การตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การรับรู้ การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 

ตำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย (�̅�) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD)  

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซ้ือต้นกัญชาผ่านทางช่องทางออนไลน์ ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอายุ 21-30 ปี จำนวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.30 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 

มีอาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีรายได้เฉลี่ย 15,001 - 25,000 บาท 

จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  

 ผลก า ร ว ิ จ ั ย พบว ่ า  ป ั จ จ ั ย ก า รตล าดขอ งผ ู ้ ซ ื ้ อ ต ้ นก ั ญช าผ ่ า นช ่ อ งท า งออน ไล น์  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เม ื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที ่อย ู ่ ในระด ับมากที ่ส ุด  คือ  ด้านกระบวนการ  และ  ด้านที ่อย ู ่ ในระด ับมาก  คือ  ด้านราคา 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
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 ผลการว ิจ ัยพบว่า  การตัดสินใจเล ือกซื ้อต ้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์  ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา 

และการตัดสินใจซ้ือ 

 

คำสำคัญ : ปัจจัยการตลาด, การตัดสินใจ, ต้นกัญชา, ช่องทางออนไลน์ 

 

Abstract 

 The objective is to study the marketing factors affecting the decision to buy cannabis plants through 

online channels. of the population in Bangkok The research scope is as follows:This study aimed to study 

the market factors affecting the decision to buy cannabis plants through online channels of the population 

in Bangkok Demographic factors include gender, age, education level, occupation and average monthly 

income. Marketing factors include products, prices, distribution channels. marketing promotion, person, 

physical appearance The decision to buy cannabis plants via online channels of the population in Bangkok 

consists of perceptions. 

 The population of this research is People in Bangkok who are interested in buying cannabis plants 

online The samples used in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this 

research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

 The research found that Buying cannabis plants through channels all respondents 400 people. Most 

are male 216 peoples representing 64.00%. Most aged 21 - 31 years old 193 peoples representing 48.30% 

Most are bachelor’s degree level 272 peoples representing 68.00% Most are the private employees 140 

peoples representing Most have average income per month 15,001 - 25,000 bath have 130 peoples 

representing 32.50% 

 The research found Marketing factors for online cannabis buyers of the population in Bangkok  

over all highest level. Considering each side, then that side is the of Process. The other side is high level of 

Price, physical characteristics, products, people, distribution channels and marketing promotion 

 The research found Deciding to buy cannabis plants through online channels of the population in 

Bangkok Overall at a high level. Considering each side, then that side is the of seeking information, 

alternative assessment, Post - purchase behavior, problem perception and purchase decision 

 

Keyword : Market Factors, Decision Making, Cannabis Plants, Online Channels 

 

บทนำ 

 กัญชา หรือต้นกัญชา เป็นพืชที่ให้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และเป็นยารักษาโรค ซึ่งในปัจจุบัน 

กัญชาได้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย เพราะรัฐบาลได้ประกาศว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดประเภทท่ี 

5 อีกต่อไป และประชาชนทุกครัวเรือนสามารถจดทะเบียนปลูกต้นกัญชาได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย ผู้คนจึงหัน
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มาสนใจการปลูกต้นกัญชามากยิ่งขึ้น กัญชาสามารถแบ่งได้หลายเพศ หลายสายพันธ์ุ ผู้คนส่วนมากสนใจต้น

กัญชาเพราะว่า สามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง และสามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมันกัญชา เพื่อรักษาโรค

ได้อีกด้วย อีกท้ังทางการแพทย์ก็ยังใช้สาร CBD ในกัญชา เพ่ือรักษาผู้ป่วยอีกด้วย  

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง ปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือต้นกัญชา 

ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถทราบถึง ปัจจัยทางการตลาด 

พฤติกรรมของผู ้ซื ้อ เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับผู ้ประกอบการ ในการวางแผนการตลาด และการลงทุน 

ทำให้สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายย่ิงข้ึน และเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 มุ่งศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

  1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

  1.2 ปัจจัยการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การรับรู้ การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

 ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจซื้อต้นกัญชา 

ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคำนวณ จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง ของ W.G Cochran 

(1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกินร้อยละ 5 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

400 คน 

 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ดำเนินการวิจัยต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลารวมท้ังส้ิน 1 เดือน 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  

 1.เพ ื ่ อทราบถ ึงป ัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาด  ในการต ัดส ินใจเล ือกซ ื ้ อต ้นก ัญชา 

ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนำไปวางแผนกลยุทธ์ 

ส่วนประสมทางการตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ซ้ือ 

 2.เพื ่อทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื ้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และปรับกลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับการขาย 

ต้นกัญชาออนไลน์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ซ้ือในปัจจุบัน 

 3.เพื่อทราบถึงปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ ในการวางแผนการตลาด 

และการลงทุน เพื ่อให้เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้มากขึ ้น เป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจ 

การขายต้นกัญชา ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

   
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 Boone and Kurtz (1989, p. 9) ได้อธิบายทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า ปัจจัยทางการตลาด 

ที ่ควบคุมได้ท ี ่ก ิจการจะต ้องใช ้ร ่วมก ัน  เพ ื ่อสนองความต้องการของตลาดเป ้าหมาย  หมายถึง 

ความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย ระบบการจัดจำหน่าย การส่งเสริม 

การตลาดถ ือว ่ า เป ็นเคร ื ่ องม ือทางการตลาดท ี ่ ธ ุ รก ิจสามารถควบค ุมได ้  ว ัตถุประสงค ์ท ี ่ ใ ช้  

เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย สินค้า ราคา การจัดจำหน่าย 

การแจกจ่ายตัวสินค้าและส่งเสริมการตลาด 

 McCarthy and Perreault (1990, p. 153) ได้อธิบายความหมายของส่วนประสมทางตลาด  

(Marketing mix) ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที ่ควบคุมได้ ซึ ่งบริษัท 

ต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ 

ในการเลือกที ่จะกระทําสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที ่มีอยู ่ ซึ ่งผู ้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจ 

ในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้า และบริการอยู ่ เสมอ โดยที ่เขาจะเลือกสินค้า หรือบริการตามข้อมูล 

และข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสำคัญ และอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค  

 

 ข้อมูลเก่ียวกับต้นกัญชา 

 ก ัญชาเป ็นพ ืชล ้มล ุกชน ิดหน ึ ่ ง  ซ ึ ่ งประชากรส ่วนมาก  มองว ่ าก ัญชาเป ็นสารเสพติด 

ที่ก่อให้เกิดอาการมึนเมา แต่ทางการแพทย์มองว่า กัญชาเป็นสมุนไพร ที่ช่วยรักษาใครหลายหลายคน 

ให้รอดพ้นจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังได้ ประเทศไทยใช้กัญชา ในการรักษาโรค โดยใช้เป็นส่วนผสมสำคัญ 

ในตำรับแพทย์แผนไทยถึง 98 ลำดับส่วนใหญ่ ใช้ร ักษาอาการนอนไม่หลับ  อาการปวดตกเลือด 

ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ลงแดง ขับลม และบำรุงกำลัง (บ้านและสวน,2563) 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล (2554) ศึกษาเรื ่อง การตัดสินใจซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตรจากร้าน

จำหน่ายต้นไม้ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้และอุปกรณ์การเกษตร มีหลายระดับราคาให้เลือกและมีราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน 

 สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ พิชัย ทองดีเลิศ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้

ประดับของผู้บริโภคในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่าด้านช่องทาง

การจัดจำหน่าย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไม้ดอกไม้ประดับจากหมู่บ้านไม้ ดอกไม้ประดับ คลอง 15 

อยู่ในระดับมาก 

 พัชรา แก้วทอง (2554) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ผู้มีอิทธิพลทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาด ท่ี

ส่งผลกระทบต่อการ ตัดสินใจซื้อต้นไม้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคมีการซ้ือกล้ำไม้ออกไม้ประดับ 3-4 คร้ัง ในรอบระยะเวลา 1 ปี มักเลือกซ้ือ

กล้าไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทไม้พุ่ม มากที่ชุดจากศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ผู้บริโภคร้อยละ 40.0 มี

แนวโน้มมากท่ีจะกลับมาซ้ือต่อ 

 ภมร อินทองคำ (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดับในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย

พบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับด้วยตนเอง ส่วนระดับความสำคัญ ของเหตุผลการเลือกซื้อไม้

ดอกไม้ประดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมากทุกด้าน โดยให้ความสำคัญกับการซื้อตาม

หลักฮวงจุ้ยมากท่ีสุด 

 จุมพล อ่อนน้อย (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อต้นไม้ตกแต่งสวน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของต้นไม้

ตกแต่งสวนด้านประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวน ด้านคุรภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรม ด้านความถี่ในการซื้อต้นไม้ ต่อ 3 เดือน โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 zhao yanhong (2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีน ในคุนหมิง ผล

วิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของดอกกล้วยไม้ไทยทุกด้านต่างกัน มีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะให้
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ความสำคัญแก่ ราคา และการส่งเสริมการตลาดต่างกัน แต่ในขณะตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน จะให้ความสำคัญ

แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของเรากล้วยไม้ไทยทุกด้านไม่ต่างกัน  

 ศิริรัตน์ พลภักดี (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือดอกไม้บนร้านค้า 

ใน Instagram ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลท่ี ต่อสั่งซื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) สินค้ามีความหลากหลาย (2) ความสวยงามของรูปที่ใช้ (3) รายละเอียดสินค้าครบถ้วนยิ่งสินค้ามีความ

หลากหลายผู้ซ้ือย่ิงมีทางเลือกมาก 

 ณัฐณิศา โกกนุต,กิตติ แก้วเขียว (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัย

ทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผล

การศึกษาพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ีย

มากที่สุด ส่วนด้านการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลผลิต และคุณภาพ 

ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลำดับ 

 ดวงสมร หรั่งช้าง (2562) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ผู้มีอิทธิพลทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาด 

ที่ส่งผลกระทบต่อการ ตัดสินใจซื้อต้นไม้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ตัวแปร

อิสระได้แก่ ทัศนคติ ผู้มีอิทธิพลทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือ

ต้นไม้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 43.2 ในระดับนัยสำคัญ 0.05 

 พิมพ์วสา บัววัฒน์ (2563) ศึกษาเรื ่อง ตัดสินใจซื้อกระบองเพชรและไม้อวบน้ำออนไลน์ ของ

ผู ้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อกระบองเพชร และไม้อวบน้ำออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคจะ

กลับมาซ้ือเม่ือสินค้าท่ีได้รับไปคุ้มค่าแก่การซ้ืออีกคร้ัง 

 ชนม์ชุดา วัฒนะธนากร, บุฎกา ปัณฑุรอัมพร (2564) ศึกษาเรื่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนปัจจัย

การโฆษณา ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และปัจจัยทัศนคติของผู้บริโภค ด้านอารมณ์/

ความรู้สึก (ความ มั่นใจ) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา - กัญชง ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 ปรียานุช นภาแสง (2564) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อต้นไม้ฟอกอากาศ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคด้าน ความสนใจในการ

เลือกซื้อ อิทธิพลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้

ฟอกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื ้อต้นกัญชา 

ผ่านช่องทางออนไลน์  

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ  

W.G Cochram (1953) โดยผู ้ว ิจัยต้องการสุ ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.05 จากประชากรทั ้งหมด 

ต้องการระดับความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือน จากการสุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 5 หรือ 
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0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคำนวณ จะต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ 

โดยมีความคลาดเคลื ่อน  ไม ่ เก ินร ้อยละ  5 ที ่ระดับความเช ื ่อม ั ่นร ้อยละ  95 เพ ื ่อความเหมาะสม 

และสะดวกในการประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจ ัยจึงใช้ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 

ซึ ่งถ ือว่าผ่านเกณฑ์ตามที ่ เง ื ่อนไขท่ีกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 คน สำหรับวิธ ีการสุ ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึ่งผู ้วิจัยจะเลือกใช้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่ 1 ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด มีจำนวน 5 ข้อ 

 ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจ ัยการตลาดของผู ้ซ ื ้อต้นกัญชาออนไลน์ กรณีศ ึกษา 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื ้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 

ช่องทางการจ ัดจำหน่าย  การส่งเสร ิมการตลาด  บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า. 5 ระดับ (Rating Scale) ดังน้ี 5 คะแนน หมายถึง 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง 

เห็นด้วยน้อย 1 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเก ี ่ยวก ับการต ัดส ินใจเล ือกซ ื ้อต ้นก ัญชาผ ่านช ่องทางออนไลน์  

กรณีศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที ่ซ ื ้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ประกอบด้วย 

การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า. 5 ระดับ (Rating Scale) ดังน้ี 5 ระดับ (Rating Scale) ดังน้ี  

5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

  

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง กับเรื่องปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

เลือกซื ้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ งานวิจัยอื ่น ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันนำมากำหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. สร ้ า งแบบสอบถาม  ป ัจจ ั ยการตลาดท ี ่ ม ี ผลต ่อการต ัดส ินใจ เล ื อกซ ื ้ อต ้นก ัญชา 

ผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั ้นนำไปให้ผู ้ เชี ่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนไปถึงความชัดเจน และการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

ของข้อคำถาม ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ในแต่ละข้อคำถาม ดังน้ี 

 วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังน้ี 

 1. ข้อคำถามท่ีมีคะแนน IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ 

 2. ข้อคำถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

 1.แจกแบบสอบถาม ให้แก่ประชากรที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ 

โดยใช้ Google From 

 2. ตอบข้อซักถามบางประการ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการคำอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วเพ่ือนำไปจัดทำ และเตรียมสำหรับการวิเคราะห์ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์  

  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) สำหรับวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

เลือกซ้ือ ต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเพศหญิง จำนวน 

184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ 

31-40 ปี จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50,41-50 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50, 51 ปีขึ้นไป 

จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50และไม่เกิน 20 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ 

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 

ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ 

เจ้าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50, นักเรียน /นักศึกษา จำนวน 78 คน 

คิดร้อยละ 19.50, ข้าราชการ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00, อาชีพอื่น ๆ จำนวน 23 คน คิดร้อยละ 5.30 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 15,001 - 

25,000 บาท จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ 25,001 - 35,000 บาท จำนวน 83 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.80, ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00, 45,001 บาทข้ึนไป จำนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และ35,001 - 45,000 บาท จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที ่ 2 ปัจจัยการตลาดของผู ้ซ ื ้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ตามลำดับ 

และ ด้านที ่อย ู ่ ในระดับมาก คือ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคคล 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ  

 ผลการว ิ เคราะห์ข ้อม ูลตอนที ่  3 การตัดสินใจเล ือกซื ้อต ้นก ัญชาผ่านช่องทางออนไลน์  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการตัดสินใจซ้ือ ตามลำดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อต้นกัญชาผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอายุ 21-30 ปี จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.30 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีอาชีพพนักงาน 

บริษัทเอกชน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีรายได้เฉลี่ย 15,001 - 25,000 บาท จำนวน 130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.50  

 ผลก า ร ว ิ จ ั ย พบว ่ า  ป ั จ จ ั ย ก า รตล าดขอ งผ ู ้ ซ ื ้ อ ต ้ นก ั ญช าผ ่ า นช ่ อ งท า งออน ไล น์  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เม ื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที ่อย ู ่ ในระด ับมากที ่ส ุด  คือ  ด้านกระบวนการ  และ  ด้านที ่อย ู ่ ในระด ับมาก  คือ  ด้านราคา 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

 ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย พ บ ว ่ า  ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ เ ล ื อ ก ซ ื ้ อ ต ้ น ก ั ญ ช า ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง อ อน ไ ล น์  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เม ื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

ด้านการรับรู้ปัญหา และการตัดสินใจซ้ือ 

 

อภิปรายผล 

 1.ด้านผลิตภัณฑ์  

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ รากของต้นกัญชาจะต้องมีความแข็งแรง ดินที ่ปลูกต้นกัญชาจะต้องมีธาตุอาหารที ่อุดมสมบูรณ์ 

ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ ลักษณะของต้นกัญชา จะต้องตรงตามความ

ต้องการของผู้ซื้อ ต้นกัญชามีให้เลือกหลากหลายสายพันธ์ุ ต้นกัญชา ควรแบ่งเพศผู้ และเพศเมีย ก่อนนำมา

วางขาย ต้นกัญชามีให้เลือกหลากหลายขนาด ต้นกัญชาที่มีดอกแล้ว เป็นที่ต้องการในตลาดมากกว่าที่ยังไม่มี

ดอก ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุมพล อ่อนน้อย (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ตกแต่งสวนด้านประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวนด้าน

คุณภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ด้านความถี่ในการซื้อต้นไม้ ต่อ 3 เดือน โดยมี

ความสัมพันธ์ระดับต่ำในทางทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ด้านราคา 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด

คือ การกำหนดราคาอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ ราคาเมื่อถูกเปรียบเทียบกับคุณภาพของ

ต้นกัญชามีความคุ้มค่า ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ ผู้ขายแจ้งราคาต้นกัญชาใน

หน้าร้านอย่างชัดเจน มีหลายระดับราคาให้เลือกตามขนาดและสายพันธุ์ของต้นกัญชา การตั้งราคาขายของ

ต้นกัญชามีความสอดคล้องกับราคาในตลาด ราคาของต้นกัญชาขึ้นอยู่กับขนาดของต้นกัญชา ตามลำดับ ซ่ึง

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล (2554) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์
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การเกษตร จากร้านจำหน่ายต้นไม้ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร มีหลายระดับราคาให้เลือก และมีราคา

ถูกกว่าท่ีอ่ืน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด

คือ มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์โทร e-mail Line message ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีปัจจัย

การตลาดอยู่ในระดับมากคือ ลูกค้าสามารถเลือกบริการขนส่งได้ เพจขายต้นไม้ ของร้านมีความน่าสนใจ 

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ สถานที่จำหน่ายสินค้าอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน ตามลำดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ พิชัย ทองดีเลิศ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื ้อไม้ดอกไม้ประดับของผู ้บริโภคในหมู ่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับจาก

หมู่บ้านไม้ ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อยู่ในระดับมาก 

 4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากคือมี

บริการจัดส่งสินค้า มีการให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการปลูกต้นกัญชา มีการจัดทำสื่อโฆษณาในการให้ข้อมูล

ข่าวสารของต้นกัญชา  มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ มีเกมส์ การตอบคำถามแต่

ละอาทิตย์ ให้ร่วมเล่นเพื่อชิงรางวัลตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ zhao yanhong (2556) ศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการซื้อดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของดอกกล้วยไม้ไทยทุกด้านต่างกัน มีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะให้ความสำคัญแก่ ราคา และการ

ส่งเสริมการตลาดต่างกัน แต่ในขณะตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน จะให้ความสำคัญแก่ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของเรากล้วยไม้ไทยทุกด้านไม่ต่างกัน 

 5. ด้านบุคคล 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด

คือ พนักงานตอบแชทลูกค้าด้วยความสุภาพ ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ  

แอดมินเพจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวดเร็วและถูกต้อง มีการให้ความรู้ และแนะนำต้นกัญชา

สายพันธ์ุต่าง ๆ ภายในเพจมีระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา แก้วทอง 

(2554) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ผู้มีอิทธิพลทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลกระทบต่อการ 

ตัดสินใจซื้อต้นไม้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมการ

ซื้อของผู้บริโภคมีการซื้อกล้ำไม้ออกไม้ประดับ 3-4 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 ปี มักเลือกซื้อกล้าไม้ดอกไม้

ประดับ ประเภทไม้พุ่ม มากที่ชุดจากศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ผู้บริโภคร้อยละ 40.0 มีแนวโน้มมากท่ี

จะกลับมาซ้ือต่อ 

 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด

คือมีป้าย หรือสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดของต้นกัญชา อย่างชัดเจน สถานท่ีจำหน่ายสินค้ามีความน่าเช่ือถือ 

ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากคือ มีพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาซ้ือแบบ

ออฟไลน์ สถานที่จำหน่ายสินค้าเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้าง มีการตกแต่ง หน้าร้านขายของออนไลน์ 

ทำให้เกิดวามน่าสนใจ ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ ณัฐณิศา โกกนุต ,กิตติ แก้วเขียว (2562) 
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ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือไม้

ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพรผลการศึกษาพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรมีค่าเฉลี ่ยมากที ่สุด ส่วนด้านการจัดจำหน่าย ด้าน

กระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลผลิตและคุณภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม 

ทางการตลาด ตามลำดับ 

 7. ด้านกระบวนการ  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก

ที่สุดคือ มีกระบวนการในการติดต่อชำระเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมากคือ มีขั้นตอนในการให้บริการลุกค้าแบบไม่ยุ่งยาก มี

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ที่รวดเร็วและถูกต้อง ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของดวงสมร หรั่งช้าง 

(2562) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ผู้มีอิทธิพลทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลกระทบต่อการ 

ตัดสินใจซื้อต้นไม้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ ทัศนคติ ผู้มี

อิทธิพลทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลกระทบต่อการ ตัดสินใจซื้อต้นไม้ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 43.2 ในระดับ นัยสำคัญ 0.05 

 1. ด้านการรับรู้ปัญหา 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ 

ประโยชน์ของต้นกัญชา ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกต้น

กัญชา ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ สายพันธุ์ของต้นกัญชา ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้น

กัญชาผ่านออนไลน์ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ชนม์ชุดา วัฒนะธนากร, บุฎกา ปัณฑุรอัมพร 

(2564) ศึกษาเรื่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชงของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนปัจจัยการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก 

และปัจจัยทัศนคติของผู้บริโภค ด้านอารมณ์/ความรู้สึก (ความมั่นใจ) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมของกัญชา-กัญชง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ด้านการแสวงหาข้อมูล  

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ 

ท่านสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของต้นกัญชาด้วยตัวเองได้ ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่าน

ออนไลน์ ร้านค้ามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสายพันธ์ุต้นกัญชาส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่าน

ออนไลน์ การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ ตามลำดับ ซ่ึง

สอดคล้อง กับงานวิจัยของ ปรียานุช นภาแสง (2564) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อต้นไม้ฟอกอากาศผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคด้าน 

ความสนใจในการเลือกซื้อ อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ต่างกันไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือต้นไม้ฟอกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ด้านการประเมิน 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ 

การบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ร้านค้าที่มีต้นกัญชาสาย

พันธุ์นอก วิธีการปลูกต้นกัญชาของร้านค้า ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ ส่งผลให้ท่าน

ตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ พลภักดี (2558) 
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ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อดอกไม้บนร้านค้าใน Instagram ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลท่ี ต่อสั่งซื้อ 3อันดับแรก ได้แก่ (1) สินค้ามีความหลากหลาย (2) 

ความสวยงามของรูปท่ีใช้ (3) รายละเอียด สินค้าครบถ้วน ย่ิงสินค้ามีความหลากหลายผู้ซ้ือย่ิงมีทางเลือกมาก 

 4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ 

ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการซื้อสินค้า ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ 

คำแนะนำของผู้อื่น ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ วิถีชีวิตของท่าน ส่งผลให้ท่านตัดสินใจ

ซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ภมร อินทองคำ (2555) ศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดับในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้

ประดับด้วยตนเอง ส่วนระดับความสำคัญ ของเหตุผลการเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสำคัญในระดับมากทุกด้าน โดยให้ความสำคัญกับการซ้ือตามหลักฮวงจุ้ยมากท่ีสุด 

 5. ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก คือ 

ท่านจะกลับมาซ้ือต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์อีกคร้ัง เน่ืองจากร้านมีการบริการท่ีดี ท่านจะแนะนำร้านค้า 

เน่ืองจากต้องการให้ผู้อ่ืนมาซ้ือ และได้รับบริการท่ีดีจากทางร้าน ท่านจะรีวิวต้นกัญชา ให้แก่ทางร้านท่ีท่าน

ซ้ือมา ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้อง กับงานวิจัยของ พิมพ์วสา บัววัฒน์ (2563) ศึกษาเร่ือง ตัดสินใจซ้ือ

กระบองเพชร และไม้อวบน้ำออนไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระบองเพชรและไม้อวบน้ำออนไลน์ของผู้บริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผู้บริโภคจะกลับมาซ้ือเม่ือสินค้าท่ีได้รับไปคุ้มค่าแก่การซ้ืออีกคร้ัง 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดของผู้ซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครสามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

 1.ด้านผลิตภัณฑ์  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ รากของต้นกัญชาจะต้องมีความแข็งแรง กล่าวคือ รากเป็นส่วนที่สำคัญของ

พืช ซ่ึงมีหน้าท่ีดูด น้ำ แร่ธาตุจากดินเข้าไปยังลำต้น พืชจะสะสมสารอาหารไว้ในราก ถ้ารากแข็งแรงต้นกัญชา

ก็จะแข็งแรงเช่นกัน ,ดินที่ปลูกต้นกัญชาจะต้องมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ดินที่ปลูกต้นกัญชา จะต้องเป็น

ดินท่ีมีความเป็นกรดน้อย เน้ือดินหลวม ไม่จับตัวเป็นก้อนระบายน้ำได้ไว แต่ยังพออุ้มน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่

อมน้ำจนรากเน่า ดินที่ดีจะต้องมีสีเข้ม มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งดินทั่วไปตามตลาดมักมีค่า PH เป็นกลาง ซ่ึง

ไม่เหมาะแก่การปลูกต้นกัญชา 

 2. ด้านราคา 

 สิ ่งที ่ต ้องปรับปรุง คือ การกำหนดราคาอย่างชัดเจน เพื ่อให้เก ิดความเป็นธรรมแก่ผ ู ้ ซ้ือ 

ผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องว่างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการไม่แจ้งราคา ที่ชัดเจน ทำ

ให้ผู้บริโภคไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ก่อนการซื้อสินค้า, ราคาเมื่อถูกเปรียบเทียบกับคุณภาพของต้น

กัญชามีความคุ้มค่า ต้นกัญชาแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน ซึ่งสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะมี
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ราคาที่สูงขึ้น หรือต้นกัญชาที่มีดอก แบ่งแยกเพศเรียบร้อย ตัวเมียจะมีราคาที่สูงกว่าตัวผู้ เพราะดอกสามารถ

นำไปแปรรูปเป็นส่ิงเสพติดได้ ดังน้ันราคาจึงมีความแตกต่างกัน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์โทร e-mail Line message 

การติดต่อส่ือสารร้านค้าเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการซ้ือขาย เน่ืองจากขายเป็นออนไลน์ ผู้บริโภค จึงมีความต้องการ

ที่จะสอบถาม ด้านราคา และผลิตภัณฑ์ จากผู้ขายอย่างชัดเจน, ลูกค้าสามารถเลือกบริการขนส่งได้ อย่างท่ี

ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน มีระบบขนส่งให้เลือกอย่างหลากหลาย และเข้าถึงได้ในหลายพื้นที่ ดังนั้นการเลือก

ระบบขนส่งเองได้ อาจทำให้ลุกค้าเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 

 4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มีบริการจัดส่งสินค้า บริการจัดส่งสินค้า ควรมีจัดส่งทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศให้ทั่วถึง เพื่อขยายกลุ่มผู้ซื้อ ให้กระจายเป็นวงกว้าง, มีการให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการปลูกต้น

กัญชา เพราะกัญชามีหลายเพศ กัญชากะเทย หรือกัญชาที่มี 2 เพศ คือมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย อยู่ในต้น

เดียวกันได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เกิดจากความเครียดและปัจจัยต่าง ๆ เช่น แสงแดดที่มากไป 

น้ำท่ีมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ แมลงศัตรูพืชแมลง โรคของพืช หรืออาจจะถูกพัฒนาภายหลังก็ได้ แต่ไม่นิยม

ปลูกเพราะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีสารแคนนาบินอยด์ น้อยกว่ากัญชาตัวเมีย ดังนั้นเราจึงควร

มีข้อมูลไว้แนะนำผู้ปลูกกัญชามือใหม่ด้วย 

 5. ด้านบุคคล  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานตอบแชทลูกค้าด้วยความสุภาพ การสื่อสาร หรือการตอบแชทลูกค้า 

เป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญเพราะอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านของเรา แทนที่จะ

เป็นร้านอื่น ,แอดมินเพจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวดเร็วและถูกต้อง เมื่อลูกค้าสอบถามถึง

ข้อมูลสินค้า ก็ควรให้ข้อมูลเพื่อที่จะโน้มน้าวใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด ควรทราบถึงรายละเอียดสำคัญของ

สินค้าท้ังหมด และสามารถเปรียบเทียบสินค้าให้ลูกค้าได้เห็นทุกความแตกต่าง ท้ังด้านสายพันธ์ุ ด้านราคา 

 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มีป้าย หรือสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดของต้นกัญชา อย่างชัดเจน เพราะต้น

กัญชาแต่ละสายพันธ์ุมีความคล้ายคลึงกัน ถ้าเป็นผู้ท่ีพ่ึงเร่ิมต้นศึกษาด้านกัญชา อาจจะยังไม่สามารถแยกชนิด 

สายพันธุ์ หรือเพศออกได้ ,สถานที่จำหน่ายสินค้ามีความน่าเชื่อถือ เพราะในปัจจุบัน การขายสินค้าบนโลก

ออนไลน์ ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเยอะ เราจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ของเพจให้มี

ความน่าเช่ือถือ  

 7. ด้านกระบวนการ  

 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ มีกระบวนการในการติดต่อชำระเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นข้ันตอน ปัจจุบัน

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น มีการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการชำระค่าสินค้า และบริการผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระได้ในรูปแบบต่าง ๆ ,มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เช่น การชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคาร ชำระผ่าน QR code ชำระผ่าน เว็บไซต์ของร้านค้า ด้วยเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (E-money) 

 จากผลการศึกษา การตัดสินใจเลือกซื ้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 
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 1. ด้านการรับรู้ปัญหา  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ประโยชน์ของต้นกัญชา ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านออนไลน์ 

กัญชามีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยให้เจริญอาหาร ต้านอาการซึมเศร้า ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ยับย้ัง

เซลล์มะเร็ง ซึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบ ดังนั้นเราจึงควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง, ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกต้น

กัญชา ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนที่เราจะปลูกกัญชาเราต้องทราบถึงสาย

พันธ์ุ ของกัญชา และวิธีการปลูกที่ถูกต้อง เพราะต้นกัญชาเป็นต้นไม้ที ่บอบบาง และมีความต้องการ

สารอาหารอย่างมาก 

 2. ด้านการแสวงหาข้อมูล  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของต้นกัญชาด้วยตัวเองได้ ส่งผลให้

ท่านตัดสินใจซ้ือต้นกัญชาผ่านออนไลน์ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีร้านค้าเกิดข้ึนมากมายซ่ึงการท่ีผู้ซ้ือสามารถ

เปรียบเทียบราคาได้นั้น จะทำให้ผู้ซื้อเกิดการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้น,ร้านค้ามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาย

พันธ์ุต้นกัญชาส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันต้นกัญชาเกิดขึ้นหลากหลาย

สายพันธ์ุท้ังสายพันธ์ุไทยและสายพันธ์ุนอก ดังน้ันความต้องการของผู้ซ้ือก็จะมีหลากหลาย  

 3. ด้านการประเมิน 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ต้นกัญชามีความบอบบาง การบรรจุภัณฑ์จึงต้องใช้นุ่นที่มีความเบา มาประคับประคอง 

ต้นกัญชา ไม่ให้เกิดการโค่นล้ม หรือเอียง การบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะทำให้การขนส่งต้นกัญชา ไม่เกิดความเสียหาย

,ร้านค้าที่มีต้นกัญชาสายพันธุ์นอก ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะกัญชา

สายพันธ์ุนอกจะมีราคาท่ีแพงกว่าสายพันธ์ุปกติท่ัวไปและมีการนำเข้าได้ยาก 

 4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการซื้อสินค้า ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้น

กัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ในการซ้ือสินค้า การตัดสินใจเป็นเร่ืองท่ียาก ถ้าทางร้านมีการปิดการขายได้อย่าง

รวดเร็ว ก็จะสามารถขายได้อย่างราบรื่น,คำแนะนำของผู้อื่น ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทาง

ออนไลน์ จากการบอกจากปากต่อปากของเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ในการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่าน

ช่องทางออนไลน์ เพราะร้านท่ีท่านเลือกมีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีรู้จักของคนรอบข้าง 

 5. ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านจะกลับมาซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์อีกครั้ง เนื่องจากร้านมีการ

บริการท่ีดี ทำให้ลูกค้าติดใจในสินค้าและบริการ จนกลายมาเป็นลูกค้าประจำ, ท่านจะแนะนำร้านค้าเน่ืองจาก

ต้องการให้ผู้อื่นมาซื้อ และได้รับบริการที่ดีจากทางร้าน เพื่อให้ร้านค้าได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากการบอก

ปากต่อปาก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการปรับเปลี ่ยนหรือเพิ ่มตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจ ัย เพ ื ่อให้ได ้ข ้อมูลที ่ครบถ้วน 

และรอบด้านมากย่ิงข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื ่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชา การแนะนำวิธีรับประทาน 

หรือค ุณประโยชน์  ในด้านการใช ้พ ืชสมุนไพร  เพ ื ่อให ้ได ้ผลต่อการศึกษาที ่ม ีความหลากหลาย 

และส่งผลต่อการทำไปใช้ในการสร้าง กลยุทธ์ทางการตลาด ของผู้ประกอบการออนไลน์ต่อไป  
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