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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อผักปลอดสารพิษ 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์   
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และอายุต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมต่างกัน นอกจากนี้ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; ผักปลอดสารพษิ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 The objectives of this study were 1)to study a decision process of non-toxic 
vegetables of consumers in Bangkok 2) to a decision process of non-toxic vegetables of 
consumers in Bangkok classified by demographic factors 3) to study marketing mix (4P) 
affecting a decision process of non-toxic vegetables of consumers in Bangkok. 
 The sample group was 400 in Bangkok who consumed of non-toxic vegetables. 
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression 
Analysis.  
 The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok with gender and 
age caused different, Making the decision process non-toxic vegetables was different. 
Moreover, Marketing mix included product place and promotion affect to the decision 
process of consume non-toxic vegetables of consumers in Bangkok. developing themselves 
also have a positive impact on employees’ commitment. 
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บทน า 
 พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนยิมน ามาใช้รับประทานกันมาก เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามิน
และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้นมักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงาม 
ไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืชจึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มากเพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาดเมื่อผู้ซื้อน ามาบริโภค
แล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงควร
หันมาท าการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษโดยน าเอาวิธีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้
ร่วมกันเป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม (ส านักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562) และจากกระแสการ
ตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้บริโภคหันมารับประทานผักกันมากขึ้น ซึ่งผักมีความส าคัญต่อ
มนุษย์ในฐานะเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในผักมีสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายซึ่งใน
อาหารชนิดอื่นมีไม่เพียงพอหรือไม่มีพืชผักเป็นแหล่งส าคัญของธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายโดยอุดมด้วย
ธาตุแคลเซียมและธาตุเหล็กให้วิตามินหลายอย่าง (ไทยเกษตรศาสตร์) แม้ว่าผักจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าผักเหล่านั้นมีการปนเปื้อนสารเคมีในปริมาณที่สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะ
ท าให้เกิดโทษแก่ผู้บริโภคได้ (เกษตรอาบสารเคมี มหันตภัยท าลายสุขภาพ, 2562) 
  จากการที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะมีสุขภาพดีจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีและเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย และวิถีการบริโภคผักปลอดสารพิษจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่รักษ์สุขภาพ 
จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ



 
 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จ าแนกตาม
ปัจจัยต่างๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษ และเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรและผู้จ าหน่ายผักปลอดสารพิษน าไปปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย  
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผักปลอดสารพิษที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 400 คน  
 2. ด้านเนื้อหา โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ  ด้านการแสวงหาข้อมูล  ด้านการ 
ประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และศึกษาปัจจัยด้านประชากร ซึ่ง
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด   
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา   
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และสถานภาพ รวมปัจจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด   
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านปัจจัยประชากร ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ที่แตกต่างกนั นา่จะท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ต่างกัน 



 
 

 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทีป่ระกอบด้วย ดา้นผลติภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด น่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ และด้านผู้ประกอบการได้น าผลการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัย
ด้านประชากร และด้านส่วนประสมทางการตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและการบริการให้
สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ 

พืชผัก หมายถึง พืชที่สามารถน าส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ล าต้น ดอก ผล และราก มาบริโภคได้ ไม่ว่าจะ
บริโภคสดหรือท าให้สุกก่อนรับประทาน อาจใช้เป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบรอง หรือเป็นเครื่อง
เคียงช่วยให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น พืชผักส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุกมีลักษณะอวบน้ า อ่อนนุ่ม ไม่แข็ งมีรส
ค่อนข้างหวาน และ ที่ส าคัญต้องไม่มีพิษต่อร่างกาย พืชผักหลายชนิดในประเทศไทย อาจได้มาจากพืช
ประเภทอื่น ๆ เช่น การใช้ใบอ่อนและผลอ่อนของมะม่วง ชมพู่ มะขาม การใช้ดอกของต้นแค ต้นอ่อนหรือ
กล้าอ่อนของพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ต้นอ่อนของถั่วลันเตาหรือโต้วเหมี่ยว เป็นต้น ดังนั้น การ
จ าแนกพืชใดเป็นพืชผักหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้บริโภค อาจแตกต่างกันในแต่ละแหล่งหรือแต่ละ
ประเทศ พืชบางชนิดอาจถือเป็นพืชผักในประเทศหนึ่ง แต่อีกประเทศอาจจัดเป็นผลไม้ วัชพืช (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2557) โดยสามารถจ าแนกผักการจากปริมาณการใช้สารเคมี ได้เป็น ผักเคมี คือ ผักที่ใช้สารเคมี
ในการก าจัดแมลง ใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งผลผลิต และ ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ไม่ใช้สารเคมีในการ
ก าจัดแมลง แต่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งผลผลิต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจะต้องมีสารพิษตกค้างไม่เกิน
ปริมาณที่ก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีหน่วยงานรองรับมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าไม่มีสารตกค้างเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด (รัชนีกร อุตตมา, 2553) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากร 

การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักทางด้านประชากรศาสตร์ โดยข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์จะ
สามารถเข้าถึง และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมถึงง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ซึ่ง
ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ  
(ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, 2557) ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะเกี่ยวพันกับอุปสงค์ 
หรือความต้องการในตัวสินค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของ
ตลาดใหม่ และความต้องการสินค้าตลาดอื่น ๆ ก็จะหมดไปหรือลดความส าคัญลง (ลักษณ์นาราข์ พันวราสิน, 
2553) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 การตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือกทางในการปฏิบัติที่มีความเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ 
ทางเลือกที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในการน าเอามา
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบรรลุผลที่ต้องการ (อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2558) โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อนั้น



 
 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งเก่ียวกับผู้บริโภคโดยตรง โดยที่ผู้บริโภคนั้นจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ เราจะซื้อหา
อะไร และจะซื้อเมื่อใด จากไหน และจะจ่ายอย่างไร แต่การซื้อของผู้บริโภคจะถูกจ ากัดด้วยเรื่องเงินหรือ
เวลา ท าให้รูปแบบการจัดซื้อเปลี่ยนไปจากความตั้งใจเดิม กระบวนการ ตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านผลการรับรู้ถึงปัญหา 2) ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร 3) ด้านการประเมินทางเลือก 4) ด้านการซื้อ
หา 5) ด้านการประเมินภายหลังการซื้อ (วิเชียร วิทยอุดม ,2555) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อใช้ด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร (วิ
วิศน์ ใจตาบ, 2556) ได้แก่ ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ท าให้ผู้บริโภค
ในตลาดเกิดความพึงพอใจทั้งในส่วนของสินค้าที่สัมผัสได้และไม่ได้ สินค้าที่จะตอบสนองผู้บริโภคจะต้องมี
คุณค่า ได้รับการยอมรับพร้อมที่จะน าออกมาขายทั้งนี้สินค้าต้องมีความแตกต่างท าให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์
ในการน าไปใช้ คุณภาพสินค้า ภาพลักษณ์ ซึ่งสินค้าต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นให้ตรงตามความ 
ต้องการลูกค้า (Armstrong and Kotler 2009, อ้างถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558) ตัวแปรด้านราคา คือ 
การก าหนดราคาสินค้าโดยใช้ตัวเงินเป็นตัววัด ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากความคุ้มค่าที่ได้รับ เพื่อ
สนองความต้องการของตน ทั้งนี้การก าหนดราคา คือ การตั้งราคาสินค้าที่ขาย ความเหมาะสมของราคา 
รวมถึงการให้ส่วนลดที่นักการตลาดก าหนดขึ้นเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า และการตั้งราคาสามารถ
ตั้งได้หลายวิธีตามรูปแบบหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (ณัฏฐ์สุดา นิลด า , 2560) ตัวแปรด้านสถานที่จ าหน่าย 
อธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ช่องทางในการส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภค 
พ่อค้าคนกลาง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้าเพื่อที่จะส่งออกสู่
ท้องตลาด หรืออาจหมายถึงการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร  (2555, อ้างถึงใน ณัฐภัทร  วัฒนถาวร, 2558) และตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาด 
คือ การสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยใช้การโฆษณาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการจดจ า และเป็นการเตือนความจ าผู้บริโภคในเรื่องตัวสินค้า บริการ ตราสินค้า 
หรืออาจใช้พนักงานขายชักจูงผู้บริโภคโดยตรงให้ซื้อสินค้า ดังนั้น การส่งเสริมการขายถือเป็นตัวกระตุ้นความ
สนใจของผู้บริโภคให้สนใจในสินค้ามากข้ึน (ชานนท์ รุ่งเรือง 2555, อ้างถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (วารุณี จีนศร, 2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนผสม
ทางการตลาดแตกต่างกัน นอกจากนี้ความส าคัญด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับมูลค่าที่ซื้อต่อครั้งและความถี่ในการซื้อต่อเดือน และยังพบว่าความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านราคา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อในอนาคต  
 (ชมพูนุท กิตติดุลยการ, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและส ารวจโดยการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 406 ตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อหรือ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 15,001-25,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ช่วงอายุ และ
ช่วงรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ด้านตอน ดังนี้ ด้านการตระหนักถึง



 
 

ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการ
ซื้อที่ และยังพบว่าช่วงอายุและช่วงรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับด้านการแสวงหาข้อมูล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 
(Cross Sectional Studies) โดยมีการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบสะดวก และ
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดย
การเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดขอกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มี
จ านวนค าถามทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3) ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนค าถามทั้งหมด 27 ข้อ 4) เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น 
จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยด าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  
    1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจบริโภคผักปลอด
สารพิษของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคผักปลอดสารพิษของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ โดยการใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ 
    2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านสถานภาพ โดยการใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว One–way ANOVA หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
    2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคผัก
ปลอดสารพิษของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)    
 
 
 



 
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจบริโภคผักปลอด
สารพิษของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มี 2 ด้านอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้าน
การรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และมี 3 ด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดย
เรียงล าดับดังนี้ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการแสวงหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

   2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

   2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และอายุ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษโดยภาพรวมต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

   3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก 

   1.1 บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าโดยส่วนใหญ่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ และมีความต้องการอยากดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003, อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 
2558) ที่กล่าวว่า การรับรู้ความต้องการจะเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นหรือความต้องการที่เกิดขึ้นเอง อันได้แก่ 
ความเจ็บปวดสุขภาพร่ายกาย ความต้องการอาหาร ความต้องการน้ าดื่ม ความหิว เป็นต้น ซึ่งความต้องการ
มีทั้งความต้องการด้านร่างกาย ความปรารถนา และรวมถึงความต้องการทางด้านจิตใจ ผู้บริโภคจะรับรู้
ความต้องการและเรียนรู้การจัดการสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตว่าจะตอบสนองความต้องการแบบใด 

   1.2 บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ ด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเมื่อทราบถึงปัญหาในด้านสุขภาพ ก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2560) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าว
ส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ตรงจากการบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มอยู่ก่อนแล้วโดยให้ความส าคัญในระดับมาก 

   1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ ด้านการประเมินทางเลือกในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต



 
 

กรุงเทพมหานคร มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ของผักปลอดสารพิษก่อนการตัดสินใจ สุณิสา ตรงจิตร์ 
(2559) กล่าวไว้ว่า เมื่อได้ข้อมูลจากแสวงหาข้อมูลแล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก 
โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ประกอบการประเมิน เช่น 
ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น 

   1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ ด้านการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ซึ่งผู้ วิจัย มีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ เพราะคุณสมบัติและประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) ได้อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจ
ซื้อว่า หมายถึง หลังจากประเมินทางเลือกต่าง ๆ ผู้บริโภคจะมีระดับของความพอใจในตัวสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุด  

   1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อมีความพึงพอใจจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ มีแนวโน้มซื้อผักปลอดสารพิษซ้ าอีก
ในครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post 
purchase Behavior) หมายถึง หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่ง
อาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสินค้าท าให้เกิดการ
ซื้อซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้นๆในครั้ง
ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย  

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการบริโภคแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด ในเพศหญิงจะค านึงถึงสุขภาพและใส่ใจเร่ืองอาหารมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรกมล แสงจันทร์ฉาย (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน  
มีการตัดสินใจเลือกซื้อน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังแตกต่างกัน โดยพบว่า เพศหญิงมีการตัดสินใจเลือก
ซื้อน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงอาจจะมีความพิถีพิถันในการเลือก
รับประทานอาหารมากกว่าเพศชาย 

   2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษไม่เหมือนกัน โดยที่อายุต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจซื้อ
ผักปลอดสารพิษที่ต่างกัน อาจเนื่องจาก ช่วงอายุในแต่ละช่วงอายุ ก็มักจะมีความต้องการ ความสนใจ และ
ความชอบ ที่แตกต่างกันไปตามแต่วัย ซึ่งผลสอดคล้องกับแนวคิดของ มงคล รอดศรี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  การที่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ไม่เหมือนกัน โดยที่อายุต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ต่างกัน อาจ
เนื่องจากช่วงอายุที่ต่างกัน สะท้อนถึงวัยของผู้บริโภคที่มีความความคิด ประสบการณ์ ความสนใจ และ
ความชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน  



 
 

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษเหมือนกัน อาจเนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะจะมีความ
แตกต่างด้านระดับการศึกษากันเพียงใด ต่างก็มีความต้องการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มงคล รอดศรี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  การที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน อาจเนื่องจาก
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มระดับการศึกษาได้รับสารเหมือนกัน มีความรู้กว้างขวางเข้าใจสาร
ได้เหมือนกัน มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติ มีความต้องการ และเชื่อเหมือนกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ให้
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  

2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษเหมือนกัน อาจเนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเห็นถึง
ความส าคัญของสุขภาพ เพราะไม่ว่าราคาของผักปลอดสารพิษจะราคาสูงกว่าจากผักทั่วไปแต่ผู้บริโภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันก็จะค านึงถึงคุณประโยชน์ของผักปลอดสารพิษก่อนราคาเหมือนกัน   
ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ วารุณี จีนศร (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษในประเด็นมูลค่าที่ใช้ซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อ
เดือน แนวโน้มการซื้อในอนาคต และแนวโน้มการบอกต่อ ไม่แตกต่างกัน  

2.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าผู้บริโภคจะที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษเหมือนกัน อาจเนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะมี
สถานภาพโสด สมรส หรือหย่าร้าง ก็ให้ความส าคัญต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วารุณี จีนศร (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผัก
ปลอดสารพิษในประเด็นมูลค่าทีใ่ช้ซื้อต่อคร้ัง ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน แนวโน้มการซื้อในอนาคต และ
แนวโน้มการบอกต่อไม่แตกต่างกัน  

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของสินค้ามีคุณภาพ สะอาด ไร้สิ่งเจือปน ผลิตภัณฑ์ที่มีการ
รับรองมาตรฐานสินค้าจาก อย. และติดฉลากให้ข้อมูลบนตัวสินค้าถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับมาตรฐานจากองค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เช่น อย. เป็นต้น รสชาติเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค มีฉลากแสดงวัน
หมดอายุและวันที่ผลิตสินค้าอย่างชัดเจน  

   3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผักปลอดสารพิษที่ขายในท้องตลาดนั้นไม่มีผลต่อ



 
 

การตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อาจเนื่องจากราคาที่ตั้งขายเป็นราคาที่สามารถยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ ได้รับจากตัวสินค้า 
และเกิดความคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล รอดศรี (2561) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจ
บริโภคน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ามันมะพร้ าวสกัดเย็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นว่า ราคาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ขายในท้องตลาดนั้นไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเป็นไปแนวทางเดียวกัน  

   3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมากที่สุด ในเรื่องของสินค้าไม่เน่าเสีย หรือเกิด
ความเสียหายก่อนถึงมือผู้บริโภค มีช่องทางการจัดจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า 
และบริเวณใกล้บ้านตามแหล่งชุมชน รวมถึงมีการจัดวางสินค้าบนชั้นวางสินค้าที่มองเห็นได้ชัดเจน และ
สะดวกต่อการหยิบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าวไว้
ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายว่า ช่องทางการขนย้ายสินค้าไปยังร้านค้าเพื่อให้
เข้าถึงผู้บริโภค โดยการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ต าแหน่งการจัดวางสินค้าในร้านค้า เพื่อให้สังเกตุเห็น
ได้ชัดเจน หยิบจับได้สะดวก หาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไป  

   3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ในเรื่องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึง
คุณประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และความ
ต้องการสินค้ามากข้ึน มีการสื่อสารผ่านการโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายในช่วงเวลาพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553) กล่าว
ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดว่า การติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดย
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้แก่ผู้บริโภคให้มีความต้องการต่อสินค้าหรือบริการ เช่น การ
ให้คนที่มีชื่อเสียงมาท าการโฆษณา การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ หรือการส่งชิ้นส่วนสินค้ามาชิงโชค เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็น แนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษ ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านประชากร 
1. ปัจจัยด้านประชากรด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

เพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า 
รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านเพศของ
ผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยม
เกี่ยวกับเพศและการบริโภคสินค้าก็เปลี่ยนไป พฤติกรรมในการบริโภคแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในเพศ
หญิงจะค านึงถึงสุขภาพและใส่ใจเร่ืองอาหารมากกว่าเพศชาย  

2. ปัจจัยด้านประชากรด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการ 
ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านอายุ



 
 

ของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยผักปลอดสารพิษมีประโยชน์และมีคุณค่า ดีต่อสุขภาพ และมีความ
เหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีอายุทุกช่วงวัย ดังนั้นจึงควรน าเสนอผักปลอดสารพิษที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีอายุ
ทุกช่วงวัย 

3. ปัจจัยด้านประชากรด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจ
เก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุก
กลุ่มระดับการศึกษาได้รับสารเหมือนกัน มีทัศนคติ มีความต้องการ มีความคิด มีค่านิยม และความเชื่อต่อ
ผักปลอดสารพิษเหมือนกัน 

4. ปัจจัยด้านประชากรด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เห็นถึงความส าคัญของสุขภาพ เพราะไม่ว่าราคาของผักปลอดสารพิษจะราคาสูงกว่าจากผักทั่วไปแต่ผู้บริโภค
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันก็จะค านึงถึงคุณประโยชน์ของผักปลอดสารพิษก่อนราคาเหมือนกัน 

5. ปัจจัยด้านประชากรด้านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ
เร่ืองปัจจัยด้านด้านสถานภาพของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะมี
สถานภาพโสด สมรส หรือหย่าร้าง ก็ให้ความส าคัญต่อสุขภาพเหมือนกัน 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า 
รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากที่สุด โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญคือ  สินค้าต้องมีคุณภาพ สะอาด ไม่มี สิ่ ง เจอปน ได้ รับการรับรองจาก องค์กรที่ มี 
ความน่าเชื่อถือผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นสากล และติดฉลากรายละเอียดของสินค้าอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และตัดสินใจซื้อโดยไม่กังวลต่อสินค้าที่ไม่สะอาด 
หรือมีสิ่งเจอปน และควรมีการขายผักปลอดสารพิษให้หลากหลายชนิด เพื่ อสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้
ทุกกลุ่ม เป็นการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
มากยิ่งขึ้น  

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตั ดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากที่สุด ควรมีการจัดการสินค้าไม่ให้เน่าเสีย หรือเกิดความเสียหายก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้สินค้ามี
ความสดใหม่อยู่เสมอ ควรมีการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้
สามารถหาซื้อผักปลอดสารพิษได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ 
ห้างสรรพสินค้า และบริเวณใกล้บ้านตามแหล่งชุมชน มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสินค้ามีการจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ มีการจัดวางสินค้าบนชั้นวางสินค้าที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสะดวกต่อการเลือกซื้อ หรือพัฒนาช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์และมีการจัดส่ง



 
 

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการมีช่องทางในการขายยิ่งมากก็จะท าให้ผู้บริโภค
มีความสะดวกและตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเดินทางค้นหาร้านค้าเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ
ผู้บริ โภคในเขตกรุง เทพมหานครมีการให้ระดับความส าคัญมากที่สุด มีค่า เฉลี่ยสูงที่ สุด  ควรมี  
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ และมีกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่สม่ าเสมอ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการสินค้าได้มากขึ้น มีการสื่อสารผ่าน
การโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงผู้บริโภคในยุคออนไลน์แบบปัจจุบัน เช่น ประโยชน์จากการทานผัก
ปลอดสารพิษ และภัยจากสารพิษตกค้างในผักทั่วไป เป็นต้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ออกบูธในช่วงเวลาพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตัวผักปลอดสารพิษ และจูงใจให้ตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าให้
ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยใน
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น ส ารวจในเขตปริมณฑล 
ต่างจังหวัด หรือภูมิภาค เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจ
มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
 3. ควรให้มีการน าสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวจิัยนี้ เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่างก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้มาก
ยิ่งขึ้น   
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