
 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

A DECISION TO BUY FRESH SAFE VEGETABLES OF 
CONSUMER IN BANGKOK 

นางสาวศศิโสม สิงห์คนอง  

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์  1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารในเขตรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารใน

เขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยประชากร 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

ประกอบด้วย แรงจูงใจทางด้านร่างกาย และแรงจูงใจทางด้านสังคม ท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อศึกษา ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน 

โดยใชบ้บสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวย้

สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น รายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD และสถิติการ

ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ท าให้กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสาร ไม่ต่างกนั ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นร่างกาย และแรงจูงใจดา้น

สังคม มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วน



 
 

ประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและตลาดท่ีเปล่ียนไปเป็นปัจจยั สนบัสนุนการประกอบ

ธุรกิจปลูกผกัและผลไม้ เช่น การใส่ใจสุขภาพท าให้ผูบ้ริโภคมีความต้องการสินค้า
ประเภทผกัและผลไมเ้พิ่มข้ึน ความตอ้งการอาหาร ปลอดภยัและอาหารอินทรีย ์(organic) 
ปลอดภยัจากสารพิษและสารเคมีตกคา้ง กระแสนิยมการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
มีมากข้ึน ส่งผลต่อการขยายตวัของการปลูกผกัปลอดสารท าให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย ์การแข่งขนัตอ้งค านึงถึง คุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาความสดใหม่ของผกั
ผลไมเ้ป็นส าคญั การบริหาร ความเส่ียงและการพฒันาการผลิต รองรับการเผชิญสภาพ 
อากาศท่ีแปรปรวนกระทบกบัผลผลิตท่ีมีฤดูการปลูกและ เก็บเก่ียวผลผลิต ปัจจยัดา้น
ราคาและคุณภาพผลผลิตส่งผลกระทบต่อผลประกอบก ารของธุรกิจ ผูป้ระกอบการมี
ความจ าเป็นตอ้งพฒันา การบริหารตน้ทุนเพื่อรองรับความเส่ียงจากราคาท่ีมีความผนั
ผวน พฒันาระบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้ ไดม้าตรฐาน พฒันา
กระบวนการรวบรวม การจดัเก็บและการพฒันาใหบ้รรจุภณัฑส์ามารถยดือายผุลผลิต ให้
มีความเหมาะสม กบัตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงจะช่วยให้ธุรกิจการปลูกผกั
และผลไมมี้การเติบโตท่ียัง่ยนื  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัความ แตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ 
อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจผกัปลอด
สารในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)  
ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยดัา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีมีความแตกต่าง
กนัท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบถึงทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ตดัสินใจซ้ือ เพื่อท่ีจะเป็นขอมู้ล ให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจผกัปลอดสารน าไปใชป้ระโยชน์



 
 

ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการ ร้านกาแฟให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นข้อมูล
ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจผกัปลอดสาร สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้
เป็นแนวทางสร้างกลยทุธ์การบริหารผกัปลอดสารต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจยัประชากร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย และ
แรงจูงใจทางด้านสังคม ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  ท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรรมกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
แนวคิดด้านแรงจูงใจ 
 1. แรงจูงใจ ทางด้านร่างกาย  (physical motivation) หมายถึง ลักษณะของ
แรงจูงใจอนัเกิดจากผูบ้ริโภคตระหนกัเร่ืองปัญหาเร่ืองสุขภาพ ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี ไม่มี
โรคภยั และมีความปลอดภยัต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว การเลือกบริโภคสินคา้
เพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ดงันั้นความตอ้งการจะเป็นแรง
กระตุน้ท่ีท าใหท้ ากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น 
 2. .แรงจูงใจ ทางด้านสังคม (social motivation) หมายถึง ลกัษณะของแรงจูงใจ 
อนัเกิดจากแรงกระตุน้จากสภาพทางสังคม หรือกระแสสังคม ท่ีมีผลท าให้พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป การเลือกซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพ การซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ท่ีมี
การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อสังคม ท าให้ไดรั้บค าช่ืนชม เป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลส่วนใหญ่ ดงันั้น ถา้ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคช่ืนชอบ ภกัดีกบัตราสินคา้ จ าเป็นตอ้ง
ใชปั้จจยัน้ีเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตาม 
แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 



 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูข้ายเสนอขายสินคา้ หรือบริการท่ี

ผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณภาพของ

สินคา้ ความปลอดภยัของสินคา้ ความหลากหลายของสินคา้ มีบรรจุภณัฑส์วยงามสร้าง

มูลค่าใหก้บัสินคา้ ตราสินคา้เป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้ 

 2. ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง   คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงินท่ีลูกคา้จะสามารถ

เปรียบเทียบคุณค่า และประโยชน์ของสินคา้  ราคาของสินคา้อาจมีหลายราคายืดหยุ่น

ตามปริมาณการซ้ือ ระบุราคาสินค้าชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ การ

ก าหนดราคาจะเป็นไปตามลกัษณะของสินคา้ถา้มีสินคา้ภาวะการแข่งขนัสมบูรณ์ ผูผ้ลิต

มากรายไม่สามารถตั้งราคาแตกต่างไปจากตลาดได ้ในทางตรงกนัขา้มสินคา้ภาวะท่ีมีคู่

แข่งขนัน้อยราย ผูผ้ลิตอาจตั้งราคาท่ีสูงไดน้ักการตลาดจะตอ้งพยายามส่ือสารให้ลูกคา้
เขา้ใจถึงราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีผลิตภณัฑน์ั้นใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดว้ย 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กระจายสินคา้ออกสู่ตลาด ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า

และคุณประโยชน์ของสินคา้ รวมถึงตอ้งพิจารณาในดา้นสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการรับ
บริการ ช่วงเวลาและความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

 4. ด้านการส่งเสริมการขาย  ( Promotion ) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตราสินคา้หรือบริการ การให้ข่าวประชาสัมพนัธ์

กับผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดการจดจ า นึกถึง และกระตุ้นให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง

ปัญหา และความต้องการ โดยผ่านการจัดกิจการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณการท่ีมี

ประสิทธิภาพใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีการจดัรายการส่งเสริมการขายอาจมีช่วงเวลา

ท่ีสร้างการจดจ าของผูบ้ริโภค เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

ของทุกปี 

 



 
 

แนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

1. ด้านการรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
หมายถึง กระบวนการตอ้งการซ้ือสินคา้ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากปัญหา หรือความตอ้งการจาก
แรงกระตุน้ภายในของผูบ้ริโภคเอง   จึงตอ้งการหาสินคา้ หรือบริการมาขจดัปัญหา หรือ
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยแรงกระตุน้ภายนอกจาก การ
ไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิง เป็นส่ิงเร้าท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาและเดิดความ
ตอ้งการข้ึนได ้ 

2.ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภค
รับทราบปัญหา หรือความตอ้งการ จะมีการเสาะแสวงหาขอ้มูลคุณลกัษณะส าคญัของ
สินคา้ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ โดยจะหาขอ้มูลดังต่อไปน้ี 1.แหล่งบุคคล ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือเคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 2.แหล่งธุรกิจ 3.แหล่งข่าวทัว่ไป 4.จากประสบการณ์
ของผูบ้ริโภคเอง ดงันั้นนกัการตลาดตอ้งพยายามประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้ทัว่ถึงและมี
ประสิทธภาพ เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงตราสินคา้ 

3.ด้านการประเมินทางเลือก หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินซ้ือ
สินคา้ โดยจะใช้เกณฑ์พิจารณาดงัน้ี 1.จากคุณสมบติัและประโยชน์ท่ีได้รับ 2.ระดบั
ความส าคญั 3. ความเช่ือมัน่ตราสินคา้ 4. ความพอใจ 5.กระบวนการประเมิน และอารมณ์
ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลการปฏิบัติงานของตราสินค้านั้น ๆ ตราสินค้าใดท่ี
ประเมินแลว้วา่มีคุณค่าตามความคาดหวงัของลูกคา้มากท่ีสุด ก็จะเลือกตราสินคา้นั้น 

4.ด้านการตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking)หมายถึง  กระบวนการตดัสินใจจะซ้ือ
สินคา้จากผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงว่าสินคา้ท่ีไดม้าจะตรงกบัค าโฆษณา
หรือไม่ ผูผ้ลิตมีหนา้ท่ีจะตอ้งสร้างสินคา้ท่ีมีความแตกต่างจากตลาด ตราสินคา้น่าเช่ือถือ 
สินคา้มีภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีดี และการกระตุน้ความตอ้งการโดยใช้กิจกรรม
ส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน 
 5.ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post purchase Behavior) หมายถึง เป็นความรู้สึก

พอใจ หรือไม่พอใจหลงัจากมีการซ้ือผลิตภณัฑ์ไปแลว้ และความรู้สึกนั้นจะข้ึนอยู่กบั



 
 

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ตา์มความคาดหวงัของผูบ้ริโภความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงั

การซ้ือ โดยจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจริงจากการบริโภค  

ทบทวนงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

(นายปกรณ์ยศ ลาภกาญจนา, 2560) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจัย

เร่ือง แรงจูงใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของบุคคลวยั  ท างานในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจยัไดด้งัน้ี ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของบุคคลวยัท างานในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

แรงจูงใจ  ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของบุคคลวัยท า งานในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัระดบัมาก ดา้นเหตุผล (คุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ) 

และดา้นอารมณ์ (ความเช่ือมัน่อาหารเพื่อสุขภาพ, ความคลอ้ยตาม) ใหค้วามส าคญัระดบั

ปานกลางในดา้นปัจจยัภายนอก (ค่านิยม, สังคม, เศรษฐกิจ) ผลการเปรียบเทียบ แรงจูงใจ

ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของบุคคลวยัท างานในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร บุคคลวยัท างานในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ 

อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ท าใหแ้รงจูงใจในการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพของบุคคลวยัท างานในเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูวิ้จยัไดท้ าการคดัเลือกปัจจยัท่ีครอบคลุมในทุกดา้น ท่ีคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลทางตรง
และทางออ้ม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสาร โดยไดค้ดัเลือกมาทั้งหมด 9 ปัจจยั 
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี  

 
 



 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (ต่อ) 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู ้บริโภคท่ีซ้ือผักปลอดสารในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน ก าหนดค่า ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 

5% โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ซ่ึงในกรณีท่ีใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งส าเร็จรูปดงักล่าวและไม่สามารถหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชจ้ะตอ้งมีจ านวน 400 ตวัอยา่ง ส่วนในเร่ืองของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัเลือกท่ีจะ

ใชวิ้ธีการสุ่มแบบ Snowball sampling เพื่อให้สามารถส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มคนท่ี

ตอ้งการได ้ 

 

 

 ปัจจยัด้านประชากร

  1. เพศ
  2. อายุ
  3. รายได้

  กระบวนการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสาร 

 ปัจจยัด้านแรงจูงใจ   ของคนในกรุงเทพมหานคร

  1. แรงจูงใจดา้นร่างกาย
  2. แรงจูงใจดา้นสงัคม   2. แสวงหาขอ้มูล

  3. การพิจารณาทางเลือก
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

  1. สินคา้ (Product)
  2. ราคา (Price)
  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)
  4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ
  4. การตดัสินใจซ้ือ

  1. การตะหนกัถึงปัญหา



 
 

การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การสร้าง เค ร่ืองมือและการ เ ก็บรวบรวมข้อมูนในการวิจัย น้ี  ผู ้วิ จัยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการคน้ควา้จากเอกสารต ารางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข สอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี  

เทคนิดการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ในการวเิคราะห์ข้อมูลดังนี ้  

1.ใชค้่าร้อยละ ( Percentage) และความถ่ี ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ี

มี ระดบัการวดัเชิงกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ท่ีประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ  

รายได ้ความถ่ีในการซ้ือ และจ านวนเงินเฉล่ียท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

2. ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีระดับการวดัเชิงประมาณ ซ่ึง

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร   

สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารใรเขตกรุงเทพมหานคร  

จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ดา้นเพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตาม ปัจจยัดา้นประชากร ดา้นอาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติความแปรปรวนทาง เด่ียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ เป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD  

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นร่างกาย ดา้นแรงจูงใจ

ดา้นสังคม และส่วนประสมทางการตลาด(4 P's) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ



 
 

ผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานครจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจาก การวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ต่างกนัท าให้กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสาร ไม่ต่างกนั 

 2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุต่างกนัท าให้กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสาร ไม่ต่างกนั 

 3. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ท าให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสาร ไม่ต่างกนั 

4. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นร่างกาย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นสังคม มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการ

จ าหน่ายไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



 
 

อภิปรายผล 

1.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

รวมอยูjในระดับมาก แต่เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี ้

 1.1 ด้านการรับรู้ปัญหา ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่น ระดบัมาก

ท่ีสุด ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคมีความตระหนักถึงปริมาณสารเคมีท่ีปนเป้ือน 

ตกคา้งในผกั และอนัตรายจากการผลผลิตท่ีใชย้าฆ่าแมลงปริมาณมาก ท าให้ตอ้งเลือก
บริโภคผกัปลอดสาร แทนการบริโภคผกัทัว่ไป 

 1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน ระดบั

มากท่ีสุด ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัผกั

ปลอดสาร จากแหล่งสังคม เวบ็ไซต ์ส่ือสังคมออนไลน์ 

 1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน 

ระดบัมาก ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการทานผกั

ปลอดสารว่ามีความจ าเป็น การให้ความรู้ การบริการท่ีแตกต่างกนั รวมถึงความเช่ือมัน่

ของตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลดา้นการพิจารณาทางเลือก 

 1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่น ระดบัมาก 

ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารจาก ตราสินคา้

ท่ีมีสินคา้แตกต่างจากทอ้งตลาดทัว่ไป 

 1.5 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่น 

ระดับมาก ซ่ึงผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่า เม่ือผูบ้ริโภคพึงพอใจสินค้าจะกลับมาซ้ือซ ้ า 

กล่าวคือ ถา้ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัเป็นไปตามคาดหวงัผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจ และมี

การใชบ้ริการซ ้ า ถา้ผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความไม่พอใจ 
และไม่ใชบ้ริการอีก  



 
 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ และด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 2.1  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการ 

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมี

ความเห็นวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความตอ้งการบริโภคผกัปลอดสารเป็นประจ า

ทุกวนั เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 

 2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการ 

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมี

ความเห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความตอ้งการบริโภคผกัปลอดสาร เพื่อสุขภาพท่ี
ดี ซ่ึงแต่ละช่วงอายอุาจจะมีความช่ืนชอบของผกัท่ีไม่เหมือนกนั 

 2.3  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการ 

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นว่า รายได้ท่ีแตกต่างของผู ้บริโภคมีความพึงพอใจท่ีจะซ้ือผักปลอดสาร

เหมือนกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในการบริโภคผกัปลอดสารวา่เป็นส่ิงจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวนั 

3.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ดา้นร่างกาย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ระดับความส าคญัเก่ียวกับแรงจูงใจด้านร่างกาย ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิ้จัยมีความ

คิดเห็นว่า ปัญหา สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และการเลือกบริโภคผกัปลอดสารเป็น
ประจ า จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 



 
 

3.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ดา้นสังคม มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับ

ความส าคญัเก่ียวกบัดา้นแรงจูงใจ ดา้นสังคม ในระดบัมาก ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า 

ตราสินคา้ท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีค านึงถึงธรรมชาติ มีนโยบายท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) รวมถึงตราสินคา้ท่ีผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือผกัปลอดสาร 

4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.1ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ ผูบ้ริโภคจะ

ซ้ือผกัปลอดสารท่ีได้รับการันตีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ตราสินคา้เป็นท่ี

ยอมรับ ผูผ้ลิตมีความเช่ือถือ และผกัปลอดสารมีรสชาติหวาน ไม่ขม คุณภาพสดใหม่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

 4.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ด้านราคา ท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านราคา ในระดับมาก ซ่ึงผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู ้บริโภคให้

ความส าคญักบัราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ คุณภาพของสินคา้ และระบุราคาขายท่ี

ชดัเจน และมีหลากหลายราคาขายเพื่อง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 4.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

การวิจัยพบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคญัเก่ียวกับส่วน



 
 

ประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมาก ซ่ึงผูวิ้จัยใน

ความเห็นว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผกัปลอดสาร จากร้านคา้ใกล้บ้าน และจะเลือกซ้ือ

สินคา้ตราสินคา้ท่ีมีหลายสาขา และร้านคา้ท่ีมีบริการส่งของถึงบา้นมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ 

 4.3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยั

พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก ซ่ึงผูวิ้จัยให้ความเห็นว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขาย การรับรู้โฆษณา ระชา

สัมพนัธ์ ผา่นช่องทางออนไลน์ และการไดรั้บส่วนลด ของแถม 

ขอ้เสนอแนะ 

 ผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายผกัปลอดสาร ตอ้งบริหารจดัการดา้นส่วนปัจจยัดา้น

แรงจูงใจดา้นร่างกาย แรงจูงใจดา้นสังคม และประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีมีการศึกษาท่ีหลากหลาย 

 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆเพิ่มเติม ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้น

ความพึงพอใจ เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาตวัแปรอิสระ และจะไดท้ราบปัจจยัท่ีแทจ้ริงใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสาร  

2. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

และส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 21 – 40 ปี จ านวน 332 คน จากจ านวนท่ี



 
 

เก็บกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน

ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีมีช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไป เพื่อศึกษาความ

แตกต่างทางพฤติกรรม ค่านิยม ความคิด ของประชากรท่ีท าการศึกษา 

กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสามาถด าเนินการไดอ้ยา่งลุล่วง และประสบความส าเร็จ

ไดด้ว้ยดี เน่ืองมาจากความอนุเคราะห์ของอาจารย ์อาจาร์ยท่ีปรึกษาคน้ควา้อิสระ ไดส้ละ

เวลาดูแล ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าต่างๆ ให้แก่ผู ้วิจัยตลอดจนช่วยช้ีแนะถึง

จุดบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ผูว้ิจยัไดน้ าไปแกไ้ขปรับปรุงให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้ง

สมบรูณ์ของเน้ือหา และเป็นไปตามรูปแบบในการท าวิจยัท่ีถูกตอ้ง ทางผูว้ิจยัซาบซ้ึงใน

ความกรุณาอยา่งยิง่ และขอกล่าวขอบพระคุรเป็นอยา่งสูงแก่อาจารยม์า ณ โอกาสน้ี 
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