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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ั น้ีมีวัตถุประส ค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิก ขอ ผู๎บริโภค ในเขต
อ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทา การตลาด 4 C’s ที่มีผลตํอ  
การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี  

กลุํมตัวอยํา คือ ผู๎บริโภคที่เลือกซ้ือผักออร์แกนิก ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี จ านวนตัวอยํา  
400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ือ มือและใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและ
ประมวลผลสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่  คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ย เบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด๎วยสถิติการทดสอบแบบ t – test แบบสถิติความแปรปรวนทา เดียว ONE WAY ANOVA 
แบบสถิติการเปรียบเทียบเป็นรายคูํ Least Significant Different (LSD) และใช๎สถิติการถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression) 
 ผลทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ท าให๎การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรีตํา กัน และปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ด๎านความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค ด๎านต๎นทุนขอ 
ผู๎บริโภค ด๎านความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค และด๎านการสื่อสาร มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิก 
ขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดดชลบุรี 

ค าส าคัญ : ผักออร์แกนิก; สํวนประสมทา การตลาด 4C’s; การตดัสินใจซ้ือ
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ABSTRACT 

The purposes of this research are, firstly, to study the consumers' 
decision-making on buying organic vegetables in Sattahip, Chonburi. Secondly, 
to study the consumers' decision-making on buying organic vegetables in 
Sattahip, Chonburi classifies by personal factors. Lastly, to study the 4C’s 
marketing mix that influences consumers' decision-making on buying organic 
vegetables in Sattahip, Chonburi.  

The research method used is the survey method. The sample was 400 
people who bought organic vegetables in Sattahip, Chonburi. For data 
collection, the questionnaire was used to be a tool for collecting the data. After 
collecting the results, the data is analyzed using the SPSS application. Statistical 
processing was used to analyze the data, including frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The t-test, ONE WAY ANOVA, Least Significant 
Different (LSD), and Multiple Regression were used to test the hypothesis. 

The results showed that consumers in Sattahip District Chonburi with 
different personal factors, such as age, status, education level, and occupation, 
resulting in different decisions on buying organic vegetables. Finally, the 4C's 
marketing mix factors, which are consumer wants and needs, cost, convenience 
to purchase and communication, affect consumers' decision to buy organic 
vegetables in Sattahip District Chonburi. 

Keyword: Organic vegetables; 4 C’s Marketing Mix; Purchasing Decisions 

 
บทน า 
 ค าวํา  “ออร์แกนิก” สายอาหารเพื่อสุขภาพค จะร๎ูจักกันดี เพราะการเลือกบริโภคอาหาร นอกจากต๎อ 
มีสารอาหารที่มีประโยชน์ ผํานขั้นตอนการท าที่สะอาด ปลอดภัย วัตถุดิบ ที่ใช๎ก็ต๎อ ปราศจากสารปนเปื้อน 
สารเคมี ถึ จะท าให๎รํา กายไดรั๎บคณุประโยชน์จากอาหารแตํละม้ืออยํา เตม็ที่ ด๎วยกระแสโภชนาการที่สร๎า ความ
ตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน  ท าให๎คนสํวนใหญํสนใจท่ีจะรับประทานผักมากขึ้น  เพราะ
ประโยชน์ที่ได๎รับน้ันคณานับ ทั้ วิตามิน และเกลือแรํ  ซ่ึ ล๎วนเป็นอาหารที่ชํวยควบคุมการท าหน๎าที่ตํา ๆ ใน
รํา กาย จึ เป็นหน่ึ ปัจจัยที่ส าคัญตํอการด าร ชีวิตขอ มนุษย์  ถ๎าเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะ
สํ เสริมให๎รํา กายมีสุขภาพที่ดี  แตํถ๎าเลือกรับประทานอาหารที่ไมํมีประโยชน์ก็สํ ผลให๎รํา กายมีสุขภาพที่ไมํดี 
โดยเฉพาะการเลอืกรับประทานผัก เพราะผักมีคุณประโยชน์อยํา มาก จริ  ๆ  แล๎ว มีผักที่ถือวําปลอดภัยและดีตํอ
สุขภาพมากมาย ที่คนทั่วไปสามารถบริโภคได๎ ไมํวําจะเป็นผักปลอดสารพิษ ผักอนามัย แตํเน่ือ จากกระบวนการ
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ปลูกและเลี้ย ดพูืชผกัเหลําน้ีบา สํวน ยั ค มีสารเคมีเข๎ามาเก่ียวข๎อ  เชํน ผักปลอดสารพิษ ที่แม๎ไมํใช๎สารเคมีใน
การป้อ กันและก าจัดศัตรูพืช แตํก็ใช๎ปุ๋ยเคมีในการเรํ โต ผักอนามัยที่แม๎มีสารเคมีตกค๎า  แตํก็ไมํเกินปริมาณ
ก าหนด บริโภคได๎ แตํเม่ือมาเทียบกับผักแบบออร์แกนิกแล๎ว จะเห็นความแตกตํา อยํา ชัดเจน เพราะด๎วย
กระบวนการปลูกแบบธรรมชาติ  ที่ใช๎แตํปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ไมํใช๎ปุ๋ยเคมี ไมํใช๎สารเคมีในการป้อ กันและก าจัด
ศัตรูพืช จึ ท าให๎ผักออร์แกนิก ไมํมีสารตกค๎า  ปลอดภัยตํอสุขภาพ 100% แตํด๎วยขั้นตอนการเพาะปลูกที่ต๎อ 
ดูแลเอาใจใส ํต๎อ ใช๎ปุ๋ยอยาํ ดใีช๎แร  านคนในการดูแล และผลผลิตบา สํวนอาจถูกแมล กัดกินท าลาย จนท าให๎
ต๎อ คัดแยกทิ้  ไมํสามารถน ามาจ าหนํายได๎ ด๎วยเหตุน้ี จึ ท าให๎ต๎นทุนทา การผลิตสู  เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให๎
ผักออร์แกนิก มีราคาแพ กวําผักชนิดอ่ืน ๆ  
 ในปัจจุบันประเทศตํา  ๆ จึ เร่ิมหันมาสนับสนุนให๎ประชาชน หันมาบริโภคอาหารออร์แกนิกเพิ่มขึ้น   
ไมํวําจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โดยสินค๎าออร์แกนิคที่ได๎รับการรับรอ  จะมีฉลาก
ออร์แกนิกขอ ประเทศน้ัน ๆ ติดอยูํ ไมํวําจะเป็น USDA Organic ขอ อเมริกา EU leaf ขอ สหภาพยุโรป และ 
JAS ขอ ญี่ปุ่น แตํกวําจะได๎รับการรับรอ  จะต๎อ พิสูจน์ได๎วํา มีสํวนผสมหรือกระบวนการผลิตที่เป็นออร์แกนิก 
อยํา น๎อย 95% หรือ 100% เทําน้ัน ถึ จะได๎รับการรับรอ  ส าหรับในประเทศไทย การคัดเลือกคุณภาพขอ 
อาหารหรือสินค๎าวําเป็นออร์แกนิกหรือไมํน้ัน ใช๎เกณฑ์พิจารณาสํวนผสมและวัตถุดิบที่เกิดจากการเพาะปลูกหรือ
กระบวนการผลิตวําเป็นออร์แกนิก ตั้ แตํ 75-100% โดยหนํวย านที่ควบคุมและการตรวจสอบมาตรฐาน ได๎แกํ 
กรมวิชาการเกษตร ส านัก านมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํ ชาติ (มกอช.) กระทรว เกษตรและสหกรณ์ 
และหนํวย านเอกชนอยํา  บริษัท เอซีที ออร์แกนิค จ ากัด 
 จากที่กลําวมาข๎า ต๎น ในปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํใจสุขภาพ และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากยิ่ ขึ้น 
ท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ือ  การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบรีุ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท๎ี่สนใจท าธุรกิจเก่ียวกับผักออร์แกนิกและน าผลการศึกษาน้ีไปปรับใช๎ใน
การวา กลยุทธ์สํวนประสมทา การตลาดเพื่อตอบสนอ ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภคอยํา เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี จ าแนก
ตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทา การตลาด 4 C’s ที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ 
ผู๎บริโภค ในอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยคร้ั น้ี คือ ผู๎บริโภคที่เลือกซ้ือผักออร์แกนิก ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี จ านวน 400 คน ขอบเขตขอ เวลา ส าหรับการวิจัยและเก็บข๎อมูลภาคสนามในการด าเนินการวิจัย
คร้ั น้ี เร่ิมตั้ แตํเดือนมีนาคม 2565 – เดือนเมษายน 2565 
 2. ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัยคร้ั น้ี ประกอบด๎วย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล และปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s 
  ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎ และอาชีพ 
  ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ได๎แกํ ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค ต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค 
ความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค และการสื่อสาร 
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  2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี ประกอบด๎วย การรับร๎ูปัญหา การแสว หาข๎อมูล การประเมินทา เลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลั การซ้ือ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยในคร้ั น้ีสามารถน าไปใช๎เป็นแนวทา ในการพัฒนาสินค๎าให๎ผู๎ประกอบการเพื่อปรับปรุ 
คุณภาพสินค๎าให๎สอดคล๎อ กับความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค 
 2. ผลการวิจัยในคร้ั น้ีน าไปใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับผู๎ประกอบการเป็นแนวทา ในการวา แผนกลยุทธ์ทา 
การตลาดตํอไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 

Borden (1964) อ๎า ใน ศักดิพัฒน์ ว ศ์ไกรศรี (2556) กลําววําสํวนประสมทา การตลาด (4C’s 
Marketing) มีดั น้ี 

1. ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค (Consumer’s Wants and Needs) การผลิตสินค๎าต๎อ ผลิตโดยค านึ ถึ 
สินค๎าที่ผู๎บริโภคต๎อ การหรือสินค๎าที่ผลิตเพื่อตอบโจทยแ์ละชํวยแก๎ปัญหาให๎ผูบ๎ริโภคได๎ (Consumer Solution)
ไมํเพีย แคํคิดในมุมมอ ความอยูํรอดหรือแก๎ปัญหาแกํผู๎ผลิตเทําน้ัน 

2. ต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) การตั้ ราคาแบบเดิมโดยมุมมอ ขอ ผู๎ผลิต
เทําน้ันต๎อ เปลี่ยนเป็นการตั ้ราคาโดยค านึ ถึ ต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค ซ่ึ รวมถึ คําเดนิทา  คําที่จอดรถ คําเสียเวลา เป็น
ต๎น ถือเป็นคําใช๎จํายหรือต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค 

3. ความสะดวกในการซ้ือ (Consumer’s Convenience to Buy) การกระจายสินค๎าหรือชํอ ทา การ
จัดจ าหนํายสินค๎าไปยั ผู๎บริโภค ต๎อ คิดแบบสมัยใหมํโดยเพิ่มความสะดวกสบายในการซ้ือสินค๎าและบริการขอ 
ผู๎บริโภคให๎มากที่สุด 

4. การสื่อสาร (Consumer’s Communication) การท าการตลาดในยุคปัจจุบันต๎อ เข๎าใจวําผู๎บริโภค
เลือกที่จะฟั หรือเชือ่ที่แตกตาํ กับในอดตี ดั น้ันปัจจุบันควรปรับการสื่อสารโดยการสร๎า เร่ือ ราวขอ สินค๎าหรือ
บริการ (Story Telling) เพื่อสร๎า ความนําเชื่อถือผํานสื่อให๎แกํผู๎บริโภคมากกวําการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม 

ดั น้ัน ผูว๎ิจัยสรุปได๎วํา สํวนประสมทา การตลาด 4C’s คือ การตลาดแนวใหมํผํานมุมมอ ขอ ผู๎บริโภค
ซ่ึ มํุ เน๎นที่ลูกค๎าเป็นหลักส าคัญ เพื่อค๎นหาความต๎อ การขอ ลูกค๎า น าเสนอคุณคํา และประสบการณ์ให๎กับ
ลูกค๎า ชํวยให๎สร๎า การตลาดที่มีความหมาย และตอบโจทย์ขอ ลูกค๎าได๎ตร จุดมากขึ้น ท าให๎เราเข๎าใจกลุํมลูกค๎า
ขอ เรามากขึ้น รวมถึ ท าให๎มอ เห็นจุดบกพรํอ ขอ ธุรกิจในด๎านการตอบสนอ ความต๎อ การขอ ลูกค๎า เพราะยิ่ 
เราสามารถตอบสนอ ความต๎อ การขอ ลูกค๎าได๎มากเทําไหรํ ก็ยิ่ เพิ่มโอกาสให๎ธุรกิจขอ เราได๎มากขึ้นไป          
ซ่ึ ประกอบด๎วย 

1. ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค คือ ผู๎ผลิตสินค๎าต๎อ ค านึ ถึ ความต๎อ การขอ ลูกค๎าเป็นหลัก เชํน 
ต๎อ การความหลากหลาย ความสะอาด ความปลอดภัย และได๎รับมาตรฐานการรับรอ จากหนํวย านตํา  ๆ เป็นต๎น 
เพื่อรอ รับความต๎อ การขอ ผู๎บริโภคอยํา แท๎จริ  

2. ต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค คือ คําใช๎จํายตํา  ๆ ที่ผู๎บริโภคยินดีจํายเพื่อให๎ได๎สินค๎ามา ดั น้ัน การตั้ ราคา
สินค๎าขอ ผู๎ผลิตต๎อ ท าให๎ผู๎บริโภคร๎ูสึกคุ๎มคํากับสิ่ ที่ได๎รับ เชํน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อยูํใน
 บประมาณที่สามารถจํายได๎ แสด ราคาสินค๎าไว๎อยํา ชัดเจน เป็นต๎น เพื่อพิจารณาให๎เหมาะสมกับลูกค๎าแตํละ
กลุํมเป้าหมายด๎วย 
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3. ความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค คือ ผู๎ผลิตต๎อ มีชํอ ทา การจัดจ าหนํายในหลากหลายชํอ ทา  
ทั้ ออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อท าให๎ลูกค๎าร๎ูสึกสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ เชํน ห๎า สรรพสินค๎า เฟสบุค อินตรา
แกรม ไลน์ เป็นต๎น และพิจารณาสถานที่จัดจ าหนํายที่สะดวกในการเข๎าถึ  พร๎อมทั้ บริการจัดสํ ให๎เหมาะสมกับ
ความต๎อ การขอ ลูกค๎าแตํละกลุํมเป้าหมาย 

4. การสื่อสาร คือ ผู๎ขายต๎อ ค านึ ถึ รูปแบบในการสื่อสารกับผู๎บริโภค เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความเข๎าใจ 
และมีความเชื่อถือในสินค๎าผํานสื่อตํา  ๆ ไปยั กลุํมเป้าหมาย เชํน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผู๎ทร อิทธิพลด๎าน
สุขภาพ เป็นต๎น 
ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ชิฟฟ์ แมนและแคนูก (Schiffman and Kanuk, 2007) อ๎า ใน โชติรส นิยมสูต (2559) ได๎ให๎ความหมาย
ขอ การตัดสินใจซ้ือขอ ผู๎บริโภค หมายถึ ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสอ ทา เลือกขึ้นไปพฤติกรรม
ผู๎บริโภคจะพิจารณาในสํวนที่เก่ียวข๎อ กับกระบวนการตัดสินใจ ทั้ ด๎านจิตใจ (ความร๎ูสึกนึกคิด) และพฤติกรรม
ทา กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา๎นจิตใจ และกายภาพซ่ึ เกิดขึน้ในชํว ระยะเวลาหน่ึ กิจกรรมเหลําน้ีท าให๎เกิด
การซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืนกระบวนการตัดสินใจขอ ผู๎ซ้ือ (Buyer’sDecision Process) 

 Apipatchayakul (2015) อ๎า ใน บวรลักษณ์ เสนาะค า (2562) กลําวไว๎วํากระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ดั น้ี 

 1. การรับร๎ูถึ ความต๎อ การหรือปัญหา (Problems/Needs Awareness) ในขั้นตอนแรก
ผู๎บริโภคจะตระหนักถึ ปัญหา หรือความต๎อ การในสินค๎าหรือการบริการ ซ่ึ ความต๎อ การหรือปัญหาน้ันเกิด
ขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึ เกิดจาก 1) สิ่ กระตุ๎นภายใน (Internal Stimuli) 2) สิ่ กระตุ๎นภายนอก 
(External Stimuli)    

2. การค๎นหาข๎อมูล (Information Search) เม่ือผู๎บริโภคทราบถึ ความต๎อ การในสินค๎าหรือ
บริการแล๎ว ล าดับขั้นตํอไปผู๎บริโภคก็จะท าการแสว หาข๎อมูล เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ โดยแหลํ ข๎อมูลขอ 
ผู๎บริโภค แบํ เป็น 1) แหลํ บุคคล (Personal Sources) 2) แหลํ ทา การค๎า (Commercial Sources) 3) แหลํ 
สาธารณชน (Public Sources) 4) แหลํ ประสบการณ์ (Experiential Sources) 

 3. การประเมินทา เลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือได๎ข๎อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล๎วใน
ขั้นตํอไปผู๎บริโภคก็จะท าการประเมินทา เลือก โดยในการประเมินทา เลือกน้ัน ผู๎บริโภคต๎อ ก าหนดเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติที่จะใช๎ในการประเมิน 

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลั จากที่ได๎ท าการประเมินทา เลือกแล๎วผู๎บริโภค
ก็จะเข๎าสูํในขั้นขอ การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึ ต๎อ มีการตัดสินใจในด๎านตํา  ๆ ดั น้ี 1) ตรายี่ห๎อที่ซ้ือ (Brand Decision) 
2) ร๎านค๎าที่ซ้ือ (Vendor Decision) 3) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 4) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision)      
5) วิธีการในการช าระเ ิน (Payment-Method Decision) 

 5. พฤติกรรมภายหลั การซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลั จากที่ลูกค๎าได๎ท าการตัดสินใจ
ซ้ือสินค๎าหรือบริการไปแล๎วน้ัน นักการตลาดจะต๎อ ท าการตรวจสอบความพึ พอใจภายหลั การซ้ือ ซ่ึ ความ     
พึ พอใจน้ันเกิดขึ้นจากการที่ลูกค๎าท าการเปรียบเทียบสิ่ ที่เกิดขึ้นจริ  กับสิ่ ที่คาดหวั   

ดั น้ัน ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี คือ ขั้นตอนในการเลือกซ้ือสินค๎า ซ่ึ มีสอ ทา เลือกขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบสิ่ ที่เกิดขึ้นให๎ได๎
ทา เลือกที่ดีที่สุด และตอบสนอ ความต๎อ การขอ ตนเอ มากที่สุด ประกอบไปด๎วย 5 ขั้นตอน ดั น้ี 

1. การรับร๎ูปัญหา คือ ผู๎บริโภคจะรับร๎ูถึ ปัญหาความต๎อ การและความจ าเป็นที่ต๎อ ใช๎สินค๎าหรือ
บริการ ที่ได๎รับการกระตุ๎นทั้ จากภายในและภายนอก เพื่อตอบสนอ ความต๎อ การน้ัน 
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2. การแสว หาข๎อมูล คือ ผู๎บริโภคจะท าการหาข๎อมูลเก่ียวกับสินค๎า เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ จาก
แหลํ ข๎อมูลตํา   ๆเชํน เพื่อน ครอบครัว คนร๎ูจัก การโฆษณา สื่อมวลชน หรือเกิดจากประสบการณ์สํวนตัว เป็นต๎น 

3. การประเมินผลทา เลือก คือ ผู๎บริโภคจะท าการประเมินทา เลือกตํา  ๆ โดยการเปรียบเทียบความ
เหมาะสมในด๎านราคา คุณภาพ ปริมาณ แหลํ ที่มา การได๎รับรอ ความปลอดภัยจากอ ค์กรตํา  ๆ  และปัจจัยด๎าน
อ่ืน ๆ ประกอบด๎วย  

4. การตัดสินใจซ้ือ คือ การตัดสินใจเลือกทา เลอืกใดทา เลือกหน่ึ และด าเนินการเพื่อให๎ได๎ทา เลือกมา 
ซ่ึ ต๎อ มีการตัดสินใจวํา จะซ้ืออะไร ซ้ือจากที่ไหน ซ้ือเม่ือไร ซ้ือจ านวนเทําไร และวิธีการช าระเ ินอยํา ไร  

5. พฤติกรรมหลั การซ้ือ คือ การตัดสินใจที่ผู๎บริโภคประเมินคุณคาํหรือประโยชน์ที่ได๎รับจากสินค๎าที่ได๎
ตัดสินใจซ้ือมา ถ๎าลูกค๎ามีความพึ พอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ้ า หรือบอกตํอ เม่ือใดก็ตามที่รับร๎ูวําคุณคํา
ที่ได๎รับจริ ต่ ากวําที่คาดหวั ไว๎ เกิดความไมํพึ พอใจ พฤติกรรมตามมาก็คอื ลูกค๎าเปลี่ยนไปใช๎สินค๎าขอ คูํแขํ ขัน 
และมีการบอกตํอไปยั ผู๎บริโภคคนอ่ืน ๆ ด๎วย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2558) อ๎า ใน ศศิพร บุญชู (2560) กลําวไว๎วํา ด๎านลักษณะประชากร 
(Demographic) ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช๎
ในการแบํ สํวนตลาด ด๎านลักษณะประชากร เป็นลักษณะส าคัญที่ชํวยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด๎าน
ลักษณะประชากรที่ส าคัญ มีดั ตํอไปน้ี เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได๎ ระดับการศึกษาและอาชีพ 

อริศรา รํุ แส  (2555) ได๎กลําวไว๎วํา แนวคิดด๎านประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดที่พยายามชี้ให๎เห็น
ประเด็นขอ ความแตกตํา ในด๎านคุณสมบัติทา ประชากรระหวํา บุคคล ซ่ึ มีผลตํอการแสด ความพึ พอใจท่ี
แตกตํา กันออกไป น่ันก็คือมอ วําคนที่มีคุณสมบัตทิา ประชากรที่แตกตํา กัน ก็จะมีความ  พึ พอใจแตกตํา กัน
ไปด๎วย ในการวิจัยคร้ั น้ี ผู๎วิจัยจึ น าตัวแปรทา ประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ รายได๎ อาชีพ และระดับ
การศึกษา มาใช๎ในการศึกษาความแตกตํา ทา ประชากรศาสตร์ขอ บุคคลดั กลําวกับความพึ พอใจโดยรวม 

ดั น้ัน ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา ด๎านประชากรศาสตร์ คือความแตกตํา ในด๎านคุณสมบัติทา ประชากรระหวํา 
บุคคลได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ เพราะลักษณะทา ประชากรศาสตร์ เป็นตัว
แปรขอ การแบ ํสวํนการตลาดที่ส าคญั การที่ผู๎บริโภคมีลกัษณะทา ประชากรศาสตร์ที่มีความแตกตํา กันจะมีผล
ตํอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค๎าขอ บุคคลน้ัน ๆ 
ข้อมูลทั่วไปของผักออร์แกนิก  
 ผักออร์แกนิก คือ สํวนประกอบทุกอยํา มาจากธรรมชาติ ผักออร์แกนิกจะไมํมีการใช๎สารเคมีหรือสาร
สั เคราะห์ใด  ๆเลยในการปลูกและการเพาะเลี้ย  โดยจะเป็นผักที่เลี้ย และโตขึ้นมาด๎วยอาหารจากธรรมชาติล๎วน  ๆ
ปลูกในดินบ๎านๆ ที่ปลอดสารเคมี ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูก และเมล็ดที่ใช๎ไมํมีการ
ตกแตํ พันธุกรรม จึ เรียกได๎วําเป็นการสร๎า อาหารแบบธรรมชาติล๎วน ๆ  100% สํวนประกอบทุกอยํา จึ บริสุทธ์ิ 
ไมํมีสารพิษตํา  ๆ  ไมํใช๎สารเคมีใด ๆ  เลย เชํน ยาฆําแมล  ปุ๋ยเคมี หรือสารกระตุ๎น สารเรํ การเจริญเติบโตตํา  ๆ 
ผักออร์แกนิกน้ันสํวนประกอบทุกอยํา จะต๎อ มาจากธรรมชาติ หากมีการใช๎สารเคมีก็ถือวําไมํเป็นผักออร์แกนิก
แล๎ว โปรดจ าไว๎วําสิ่ ที่เพาะปลูกล บนแปล จะมีพลั ในการปกป้อ  รักษาโรค และป้อ กันแมล ด๎วยตัวขอ เค๎า
เอ  การจะปลูกผักให๎แข็ แร  จะชํวยเพิ่มภูมิคุม๎กันขอ ผกัที่ปลกูให๎สู ขึ้นได ๎การใช๎สารเคมีหรือยาฆําแมล  จะท า
ให๎พลั หรือภูมิคุ๎มกันในการตอํต๎านโรคลดล และเกิดโรคได ๎าํย แตํบา เจ๎าจะมีการใช๎สารเคมีเล็ก ๆ  น๎อย ๆ  เทําที่
จ าเป็น แบบน้ีก็อาจจะเรียกวําเป็น "95% Organic" หรือจะก่ีเปอร์เซ็นต์ก็วํากันไป ซ่ึ โดยปกติแล๎วจะมีป้าย     
บํ บอกความเป็นออแกนิกไว๎ 3 ระดับ คือ "100% Organic" (ธรรมชาติ 100%), "95% Organic" (ธรรมชาติ 95% 
ขึ้นไป เพราะใช๎สารเคมีเพีย เล็กน๎อยเทําที่จ าเป็น), และ "Made with Organic Ingredient (ธรรมชาติ 70% ขึ้น
ไป) " แตํถ๎าต่ ากวํา 70% ก็จะไมํถือวาํเป็นออร์แกนิก ซ่ึ ในตํา ประเทศอยํา อเมริกาและแคนาดาจะมีปา้ยบํ บอก
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เปอร์เซ็นต์แบน้ีครับ เพราะผู๎บริโภคจะคํอนข๎า เลือก อาหารหรือผักที่เป็นธรรมชาติ 100% จะเป็นอะไรที่ขายดี
มากไมํกํอให๎เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต ผักออร์แกนิกนอกจากจะมํุ เน๎นให๎คนที่รับประทานมีสุขภาพที่ดีแล๎ว 
จุดประส ค์ที่ส าคัญอีกอยํา ก็คือการลดมลพิษให๎กับธรรมชาติ เพราะการใช๎สารเคมีตํา  ๆ จะท าให๎เกิดสารพิษ
ตกค๎า ในดิน ในอากาศ และในน้ า ซ่ึ สารพิษเหลําน้ีกวําจะสลายได๎ก็ต๎อ ใช๎ระยะเวลานาน หรืออาจกินเวลาเป็น
สิบๆ ปีเลยทีเดียวกวําจะยอํยสลาย วิธีการปลูกผักแบบออร์แกนิกจึ เป็นหนทา ที่ดีในการฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียไป 
เพราะนอกจากจะได๎ผักที่ไมํมีสารเคมีแล๎ว ยั เป็นการชํวยลดมลพิษไปด๎วยในตัวอีกด๎วย 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อริศรา รํุ แส  (2555) ได๎ท าการศึกษาเร่ือ "ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษขอ 
ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานคร" มีวัตถุประส ค์เพื่อศึกษาลักษณะสํวนบุคคล การรับร๎ูขําวสาร แร จู ใจใน การ
ซ้ือ และคุณคําที่รับร๎ูกับพฤตกิรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษในเขตกรุ เทพมหานคร กลุํมตัวอยํา ที่ใช๎ในการวิจัยคอื 
กลุํมผู๎บริโภคที่เคยซ้ือและรับประทานผักปลอดสารพิษที่อาศัยในเขต กรุ เทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเคร่ือ มือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิ  อายุ 35 -44 ปี ระดับ
การศึกษาสู กวําปริญญาตรี อาชีพพนัก านบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 – 60,000 บาท และมี
สถานภาพสมรส/อยูํดว๎ยกัน รับร๎ูขําวสารอยูํในระดบัรับร๎ูมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านพบวาํ แร จู ใจด๎านความ
ปลอดภัยและแร จู ใจด๎านความสะอาดมีแร จู ใจมากที่สุด มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณคําที่รับร๎ูตํอผักปลอด
สารพิษอยูํในระดับมากที่สุดมีพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษประมาณ 2 คร้ั ตํอสัปดาห์และมีคําใช๎จํายโดย
เฉลี่ย 197.35 บาทตํอคร้ั  

ดว กมล เพชรประพันธ์ (2561) ได๎ท าการศึกษาเร่ือ  “ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตํอพฤตกิรรมการซ้ือผักออร์แกนิกผูบ๎ริโภคในกรุ เทพมหานคร” มีความมํุ หมายเพื่อศึกษา
ปัจจัยลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด๎านสํวนประสมทา การตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต ที่มีอิทธิพล
ตํอพฤติกรรมการซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภคในกรุ เทพมหานคร กลุํมตัวอยํา ที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎ที่เคยซ้ือ
และบริโภคผักออร์แกนิกในกรุ เทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบวาํ 1) ลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ 
ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผูบ๎ริโภคในกรุ เทพมหานครพบวํา อายุ ระดับการศึกษา รายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซ้ืออยํา มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึ สอดคล๎อ กับสมมติฐานที่ตั้ ไว๎      
2) ปัจจัยด๎านสํวนประสมทา การตลาด ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภคใน
กรุ เทพมหานคร พบวํา ด๎านราคากับด๎านจ านวนเ ินการซ้ือด๎านชํอ ทา จัดจ าหนํายกับด๎านแหลํ ข๎อมูลด๎าน
สํ เสริมทา การตลาดกับด๎านแหลํ ข๎อมูลมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซ้ืออยํา  มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึ 
สอดคล๎อ กับสมมตฐิานทีต่ั้ ไว๎ 3) รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิตํอพฤติกรรมการซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค
ในกรุ เทพมหานคร พบวํา ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็นมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซ้ืออยํา มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึ สอดคล๎อ กับสมมติฐานที่ตั้ ไว๎ 

ศิริเพ็ญ เลําลือเกียรติ (2562) ได๎ท าการศึกษาเร่ือ  “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหวํา กลยุทธ์ทา 
การตลาด 4C’s กับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ๎าแบรนด์ยูนิโคลํขอ คน Gen-Y ในเขตกรุ เทพมหานคร” มี
วัตถุประส คเ์พื่อศกึษาถ ึปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหวํา กลยทุธ์ทา การตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผ๎าแบรนด์ยนิูโคลํขอ คน Gen-Y ในเขตกรุ เทพมหานคร กลุํมตัวอยํา คือผู๎บริโภคที่ซ้ือสินค๎าเสื้อผ๎าแบรนด์ยู
นิโคลํขอ คน Gen-Y ในเขตกรุ เทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิ  ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี/ปริญญาตรีหรือเทียบเทําอาชีพพนัก านบริษัทเอกชน รายได๎
เฉลี่ยตํอเดอืน 55,000 บาท ขึ้นไป และสถานภาพโสด/หม๎าย/หยําร๎า /แยกกันอยูํ กลยุทธ์ทา การตลาด 4C’s อยูํ
ในระดับดีทุก ๆ ด๎าน สํวนการตัดสินใจซ้ือ มีความคิดเห็นในระดับมาก ทุก ๆ ขั้นตอน ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบวํา ผู๎บริโภคที่มีลักษณะทา ประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วยเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎และสถานภาพ
การสมรสที่แตกตํา กัน มีการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ๎าแบรนดย์ูนิโคลํแตกตํา กัน บา ขั้นตอนอยํา มีนัยส าคัญทา สถิติ
ที่ระดับ.01 และ .05 ตามลาดับ กลยุทธ์ทา การตลาด 4C’s มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ๎า   
แบรนด์ยูนิโคลใํนทุก ๆ  ขั้นตอน มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลา และต่ าในทิศทา เดยีวกัน อยํา มีนัยส าคญัทา 
สถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ั น้ีเปน็การวิจัยแบบไมํทดลอ  (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไมํมีการจัดกระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมขอ๎มูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวา  (Cross Sectional Studies) โดยใช๎เคร่ือ มือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และ    
ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีการทา สถิติ 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคร้ั น้ี คือ กลุํมผู๎บริโภคที่เลือกซ้ือผักออร์แกนิก ในเขตอ าเภอสัตหีบ      
จั หวัดชลบุรี ซ่ึ ผู๎วิจัยไมํทราบจ านวนประชากรที่แนํนอน 
 กลุํมตัวอยํา  คือ ผู๎บริโภคที่เลือกซ้ือผักออร์แกนิก ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบรีุ ในการศึกษาคร้ั น้ี 
ผู๎วิจัยไมํทราบจ านวนประชากรที่แนํนอน จึ อาศัยสูตรในการค านวณกลุํมตัวอยํา แบบไมํทราบจ านวนประชากร
ขอ  Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% คําความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมํเกิน 5% ท าให๎ได๎ขนาดตัวอยํา  
ประมาณ 385 คน ดั น้ันผู๎วิจัยได๎ส ารอ แบบสอบถาม 15 ชุด ในกรณีที่การสอบถามไมํสมบูรณ์ซ่ึ ผู๎วิจัยจะ
ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํา ในการวิจัยคร้ั น้ีทั้ สิ้น 400 ตัวอยํา  โดยการวิจัยคร้ั น้ีใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํา 
แบบเจาะจ  (Purposive sampling) 

เคร่ือ มือและขั้นตอนที่ใช๎ในการวิจัยคร้ั น้ี คือ แบบสอบถาม (questionnaires) ที่สร๎า ขึ้นจากการ
รวบรวมทฤษฎีและ านวิจัยที่เก่ียวข๎อ  โดยแบํ แบบสอบถามออกเป็น 3 สํวน เพื่อให๎ครอบคลุมข๎อมูลที่ต๎อ การ
ในการประมวลผลการวิจัย ดั น้ี 
 สํวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล จ านวน 6 ข๎อ ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ เป็นแบบสอบถามแบบ (Multiple Choice) 

สํวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด ประกอบด๎วยค าถามสํวนประสม
ทา การ 4C’s ได๎แกํ ความต๎อ การขอ ผูบ๎ริโภค  ต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค ความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค และการ
สื่อสาร จ านวน 19 ข๎อ เป็นค าถามในลักษณะประเมินคํา 5 ระดับ (Rating scale) ได๎แกํ มากที่สุด = 5, มาก = 4, 
ปานกลา  = 3 น๎อย = 2, น๎อยที่สุด = 1 

สํวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี ประกอบด๎วยค าถามที่เก่ียวข๎อ กับ การรับร๎ูปัญหา การแสว หาข๎อมูล การประเมินทา เลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหล ัการซ้ือ จ านวน 15 ข๎อ เป็นค าถามในลักษณะประเมินคาํ 5 ระดับ (Rating scale) 
ได๎แกํ      มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลา  = 3 น๎อย = 2, น๎อยที่สุด = 1 

ผู๎วิจัยได๎แบํ ความคดิเห็นออกเปน็ 5 ระดับ เพื่อใช๎ในการตีความหมายขอ คําเฉลี่ยที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ในแบบสอบถาม สํวนที่ 2 และสํวนที่ 3 ดั ตํอไปน้ี คําเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นในระดับน๎อยที่สุด 
คําเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็นในระดบัน๎อย คําเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับความคิดเหน็ในระดับปานกลา  
คําเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นในระดบัมาก คําเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ือ มือ ผู๎วิจัยน ารํา แบบสอบถามให๎อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และขอ
ค าแนะน าเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อ ด๎านเน้ือหา และข๎อค าถามที่ใช๎น้ันสามารถใช๎วัดเน้ือหาสาระที่ผู๎วิจัยต๎อ การ
วัดได๎ครบถ๎วน ครอบคลุมตามวัตถุประส ค์ที่ก าหนด โดยใช๎วิธีการวัดความเที่ย ตร ตามเน้ือหา (Content 



9 
 

Validity) ตามตารา นิยามศัพท์ ซ่ึ เป็นการตรวจสอบความถูกต๎อ ขอ เน้ือหานิยามศัพท์กับข๎อค าถามท่ีใช๎ท า
แบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามให๎กลุมํตวัอยํา ที่มีลักษณะใกล๎เคีย กับกลุํมตัวอยํา ที่ใช๎ในการวิจัยคร้ั น้ี 
จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบค านวณหาคําความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยคําความเชื่อม่ันขอ ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4 C’s ด๎าน
ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภคเทํากับ 0.839 ด๎านต๎นทุนขอ ผู๎บริโภคเทํากับ 0.863 ด๎านความสะดวกในการซ้ือขอ 
ผู๎บริโภคเทํากับ 0.887 ด๎านการสื่อสารเทํากับ 0.917 และคําความเชื่อม่ันขอ การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ 
ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ด๎านการรับร๎ูปัญหาเทํากับ 0.610 ด๎านการแสว หาข๎อมูลเทํากับ 
0.438 ด๎านการประเมินทา เลือกเทํากับ 0.657 ด๎านการตัดสินใจซ้ือเทํากับ 0.598 และด๎านพฤติกรรมภายหลั การ
ซ้ือเทํากับ 0.521 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนา (descriptive statistics) 
 ใช๎ในการอธิบายลักษณะขอ กลุํมตัวอยํา ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน และอาชีพ โดยใช๎วิธีการแจกแจ ความถี่ คําร๎อยละ 
 ใช๎ในการอธิบายปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ได๎แกํ ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค  ต๎นทุนขอ 
ผู๎บริโภค ความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค การสื่อสาร และการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ใน
เขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ได๎แกํ การรับร๎ูปัญหา การแสว หาข๎อมูล การประเมินทา เลือก การตัดสินใจซ้ือ
และพฤติกรรมภายหลั การซ้ือโดยใช๎วิธีการการหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ย เบนมาตรฐาน 
สถิติเชิ อนุมาน (inferential statistics) 
 1. ใช๎ t-test ในการอธิบาย การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัด
ชลบุรี ที่มีเพศตํา กันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิก ตํา กัน 
 2. ใช๎ Anova ในการอธิบาย การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอ สัตหีบ 
จั หวัดชลบรีุ ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพตํา กัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผักออร์แกนิกตํา กัน เม่ือพบความแตกตํา อยํา มีนัยส าคัญทา สถิติจะทดสอบเป็นรายคูํด๎วยวิธี LSD 
 3. ใช๎ Multiple Regression ในการอธิบาย ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ได๎แกํ ความต๎อ การ
ขอ ผู๎บริโภค ต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค ความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค และการสื่อสารที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือ การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ใน
เขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ ดั น้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี ให๎ระดับการตัดสินใจเก่ียวกับสํวนประสมทา การตลาดโดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยูํใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับมากทั้  4 ด๎าน โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด ได๎แกํ ความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค 

2. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับมากทั้  5 ด๎าน 
โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด ได๎แกํ ด๎านการแสว หาข๎อมูล 
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3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัด
ชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได๎ดั น้ี 
  3.1 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านเพศ และรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนตํา กัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี   
ไมํตํา กัน 
  3.2 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านอายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และอาชีพตํา กัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรีตํา กัน  
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แก
นิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี สามารถสรุปการวิจัยได๎ดั น้ี 
  4.1 ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s ด๎านความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค ด๎านต๎นทุน
ขอ ผู๎บริโภค ด๎านความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค และด๎านการสื่อสาร มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผัก
ออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประส ค์ และสมมติฐานได๎ดั น้ี 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค        
ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับมากทั้  5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการรับร๎ูปัญหา ด๎านการแสว หาข๎อมูล 
ด๎านการประเมินทา เลือก ด๎านการตัดสินใจซ้ือ และด๎านพฤติกรรมภายหลั การซ้ือ 
  1.1 ด๎านการรับร๎ูปัญหา ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับมาก 
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเลือกซ้ือผักออร์แกนิกเพราะเป็นสินค๎าที่ไมํมีสารตกค๎า  และปลอดภัย 
เพราะผู๎บริโภคต๎อ การดูแลสุขภาพและต๎อ การได๎รับประโยชน์สู สุดจากการบริโภค ซ่ึ สอดคล๎อ กับ านวิจัย
ขอ      ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ได๎ศึกษาเร่ือ  ปัจจัยที่สํ ผลตํอการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดขอ 
ประชากรในกรุ เทพมหานคร พบวําประชาชนตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด เพราะสํ ผลดีตํอสุขภาพและเป็น
อาหารที่มีประโยชน์โภชนาการครบถ๎วน  
  1.2 ด๎านการแสว หาข๎อมูล ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับมาก 
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา หลั จากผู๎บริโภคสํวนใหญํทราบถึ ปัญหาแล๎ว จะมีการแสว หาข๎อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผัก
ออร์แกนิก โดยการแสว หาจากเพื่อน ครอบครัว หรือคนร๎ูจักที่มีประสบการณ์ในการบริโภคผักออร์แกนิก และ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์จากหนํวย านตํา  ๆ  อีกทั้ ยั ได๎มาจากประสบการณ์สํวนตัวใน
การบริโภคด๎วย ผลที่ได๎สํวนใหญํผู๎บริโภคเลือกซ้ือผักออร์แกนิกเพราะมาจากประสบการณ์สํวนตัว ซ่ึ ผลที่ได๎ไมํ
สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  วราภรณ์  เลาหะสัมพันธพร (2563) ได๎ศึกษาเร่ือ ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดที่มี
ผลตํอพฤติกรรมขอ ผู๎ใช๎บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี ผํานแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด๎าในเขตอ าเภอหาดใหญํ จั หวัดส ขลา 
พบวําผู๎บริโภคได๎รับข๎อมูลและค าแนะน าจากครอบครัว เพื่อน คนร๎ูจักมากที่สุด  
  1.3 ด๎านการประเมินทา เลือก ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับ
มาก  ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคจะเลือกซ้ือผักออร์แกนิกโดยการเปรียบเทียบคุณภาพ ความสดใหมํ ขอ ผัก  
ออร์แกนิก ประเมินจากราคา และปริมาณ และประเมินจากอ ค์กรรับรอ ความปลอดภัย ผลที่ได๎ผู๎บริโภคสํวนใหญํ
เลือกซ้ือผักออร์แกนิกโดยการประเมินจากอ ค์กรรับรอ ความปลอดภัย ซ่ึ ผลที่ได๎สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ    
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อริศรา  รํุ แส  (2555) ได๎ศึกษาเร่ือ ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษขอ ผู๎บริโภคในเขต
กรุ เทพมหานคร พบวําผู๎บริโภคได๎รับข๎อมูลจากหนํวย านภาครัฐและเอกชน ชํวยสร๎า ความร๎ูความเข๎าใจ
เก่ียวกับผักปลอดสารพิษไดเ๎ปน็อยํา ดี และได๎ค ารับรอ วําปราศจากสารเคมีตกคา๎ หรือปลอดสารพิษจากสถาบัน
พืชอินทรีย์ท าให๎แนํใจวําปลอดสารพิษจริ   
  1.4 ด๎านการตัดสินใจซ้ือ ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํในระดับมาก 
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคเลือกซ้ือผักออร์แกนิกเพราะมีประโยชน์สํ ผลดีตํอสุขภาพ มีชํอ ทา ให๎เลือกช าระ
คําสินค๎าที่ ํายและสะดวก สถานที่ตั้ จัดจ าหนําย ํายตํอการเข๎าถึ  ผลที่ได๎ผู๎บริโภคสํวนใหญํเลือกซ้ือผัก         
ออร์แกนิกเพราะมีประโยชน์สํ ผลดตีํอสขุภาพ ซ่ึ ผลที่ได๎สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  ณิชชมนันท์ ใจค า (2559)ได๎
ศึกษาเร่ือ ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดที่สํ ผลตํอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจั หวัดเชีย ใหมํ พบวําด๎านพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ เหตุผลหลักในการซ้ือผัก
ปลอดสารพิษคือ เพื่อสุขภาพที่ดี  
  1.5 ด๎านพฤติกรรมภายหลั การซ้ือ ขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี อยูํใน
ระดับมาก ผู๎วิจัยมีความเหน็วํา ผู๎บริโภคมีพฤตกิรรมภายหลั การซ้ือมีความต๎อ การซ้ือซ้ าอีกภายหลั จากบริโภค
แล๎ว มีความยินดีจะแนะน าให๎บคุคลอ่ืนซ้ือผักออร์แกนิก ผํานชํอ ทา ตํา  ๆ เชํน เฟสบุค อินตราแกรม ไลน์ และ
หากไมํพึ พอใจก็จะมีการบอกตํอไปในทา ที่ไมํดี ผลที่ได๎ผู๎บริโภคสํวนใหญมีํพฤติกรรมภายหล ัการซ้ือโดยมีความ
ต๎อ การซ้ือซ้ าอีกภายหลั จากบริโภคแล๎ว ซ่ึ ผลที่ได๎น้ันสอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  ดว กมล เพชรประพันธ์ 
(2561) ได๎ท าการศึกษาเร่ือ  ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การซ้ือผักออร์แกนิกผู๎บริโภคในกรุ เทพมหานคร พบวํา ด๎านความถี่การซ้ือผักออร์แกนิก ผู๎บริโภคมีความคิดเห็น
ที่ดีตํอการซ้ือผักออร์แกนิก จะมีการตัดสินใจซ้ือไปรับประทานมากยิ่ ขึ้น  
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ 
  2.1 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีเพศตํา กัน ท าให๎การตัดสินใจเลือกซ้ือผัก
ออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมไมํแตกตํา กัน ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา 
ผู๎บริโภคที่เป็นเพศชาย เพศหญิ  จะมีการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือที่ไมํแตกตํา กัน โดยผู๎บริโภคเพศชาย 
เพศหญิ สํวนใหญํตาํ มีความตอ๎ การบริโภคผักออร์แกนิกเพราะต๎อ การดูแลสุขภาพ ซ่ึ ผลที่ได๎น้ันสอดคล๎อ กับ
 านวิจัยขอ  ดว กมล เพชรประพันธ์ (2561) ได๎ท าการศึกษาเร่ือ  ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซ้ือผักออร์แกนิกผู๎บริโภคในกรุ เทพมหานคร พบวําเพศ ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภคในกรุ เทพมหานคร  
  2.2 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีอายุตํา กัน ท าให๎การตัดสินใจเลือกซ้ือผัก
ออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมตํา กัน ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคที่มี
อายุตํา กัน จะมีการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือที่แตกตํา กัน เพราะผู๎บริโภคที่อายุน๎อยยั มีความสนใจเร่ือ 
สุขภาพไมํมากพอ ซ่ึ ผลที่ได๎สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  อริศรา รํุ แส  (2555) ได๎ศึกษาเร่ือ ปัจจัยที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษขอ ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานคร พบวําผู๎บริโภคที่มีอายุตาํ กัน มีพฤติกรรม
การซ้ือผักปลอดสารพิษขอ ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานครแตกตํา กัน  

2.3 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสตัหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพตํา กัน ท าให๎การตัดสินใจเลือก
ซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมตํา กัน ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา 
ผู๎บริโภคที่มีสถานภาพตํา กัน จะมีการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือที่แตกตํา กันออกไป ตัวอยํา เชํน ผู๎ที่มี
สถานภาพสมรสจะมีการตัดสินใจนานกวําผู๎ที่มีสถานภาพโสด เน่ือ จากมีภาระผูกพันหรือสิ่ ที่จะต๎อ รับผิดชอบ
มากกวําคนโสด เพราะต๎อ ใสํใจเร่ือ สุขภาพคนในครอบครัวจึ ใช๎จํายเก่ียวกับเร่ือ สุขภาพมากกวํากลุํมอ่ืน ซ่ึ ผล
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ที่ได๎สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  ศิริเพ็ญ เลําลือเกียรต ิ(2562) ได๎ศึกษาเร่ือ ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ระหวํา กลยุทธ์
ทา การตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ๎าแบรนด์ยูนิโคลํขอ คน Gen-Y ในเขตกรุ เทพมหานคร 
พบวําสถานภาพสมรส ผู๎บริโภคคน Gen-Y  ที่มีสถานภาพสมรสแตกตํา กันมีการตัดสินใจซ้ือที่แตกตํา กัน  

2.4 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสตัหบี จั หวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษาตํา กัน ท าให๎การตัดสินใจ
เลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมตํา กัน ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา 
ผู๎บริโภคที่มีระดับการศกึษาตาํ กัน จะมีการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือทีแ่ตกตาํ กัน ตัวอยํา เชํน ผู๎บริโภคใน
ระดับการศึกษาปริญญาตรีกํอนตัดสินใจเลือกซ้ือจะมีการศึกษาหาข๎อมูลเพื่อความม่ันใจในความปลอดภัยและ
ค านึ ถึ ประโยชน์ที่จะไดรั๎บสู สดุ ซ่ึ ผลที่ได๎สอดคล๎อ กับวิจัยขอ  อริศรา รํุ แส  (2555) ได๎ศึกษาเร่ือ ปัจจัยที่มี
ผลตํอพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษขอ ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานคร พบวําผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตํา กัน มีพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษขอ ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานครแตกตํา กัน  

2.5 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํา กัน ท าให๎การ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมไมํแตกตํา กัน ผู๎วิจัย
มีความเห็นวํา ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํา กัน จะมีการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือที่ไมํแตกตํา กัน 
เพราะผู๎บริโภคทุกคนให๎ความใสํใจกับการดูแลสุขภาพถึ แม๎วําจะมีรายได๎น๎อยก็ต๎อ การดูแลสุขภาพให๎ปลอดภัย
จากโรคภัยเชํนกัน ซ่ึ ผลที่ได๎น้ันสอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  ปณยา อักษร (2560) ได๎ศึกษาเร่ือ กลยุทธ์การตลาด 
4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ๎าชุดท า าน
ผํานเว็บไซต์ขอ ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานคร พบวํา ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยแตกตาํ กันมีพฤตกิรรมการซ้ือชุด
ท า านผํานเว็บไซต์ขอ ผู๎บริโภคในเขตกรุ เทพมหานคร ด๎านคําใชจํายในการซ้ือไมํแตกตํา กัน  

2.6 ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่มีอาชีพตํา กัน ท าให๎การตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยภาพรวมแตกตํา กัน ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา 
ผู๎บริโภคที่มีอาชีพตํา กัน จะมีการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือที่แตกตํา กัน ตัวอยํา เชํน ผู๎บริโภคที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีการตัดสินใจซ้ือผักออร์แกนิกน๎อย เพราะราคาสู  เน่ือ จากยั ไมํมีรายได๎เป็นขอ ตนเอ  ซ่ึ 
ผลที่ได๎น้ันสอดคลอ๎ กับ านวิจัยขอ  ศิริเพ็ญ เลําลือเกียรติ (2562) ได๎ศึกษาเร่ือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหวํา 
กลยุทธ์ทา การตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ๎าแบรนด์ยูนิโคลํขอ คน Gen-Y ในเขต
กรุ เทพมหานคร พบวําด๎านอาชีพ ผู๎บริโภคคน Gen-Y ที่มีอาชีพแตกตํา กันมีการตัดสินใจซ้ือที่แตกตํา กัน  

3. ศึกษาปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4 C’s ที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ 
ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดดชลบุรี สามารถสรุปผลได๎ดั น้ี 
  3.1 ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดด๎านความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค มีผลตํอการตัดสินใจซ้ือ
เลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดดชลบุรี ซ่ึ ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคในเขต
อ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ให๎การตัดสินใจซ้ือกับการใช๎บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย ผักออร์แกนิกมีความ
สะอาด ถูกหลักอนามัย มีความสดใหมํ ได๎รับการรับรอ ระดับมาตรฐานสากล ผลที่ได๎ผู๎บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
เพราะใช๎บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย  ซ่ึ ผลที่ได๎สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  ชนนิกานต์ จ ไกรจักร (2560) 
ได๎ศึกษาเร่ือ  สํวนประสมทา การตลาด คุณคําตราสินค๎า และทัศนคติที่สํ ผลตํอการตัดสินใจซ้ือสินค๎าผักปลอด
สารพิษขอ ผู๎บริโภคในกรุ เทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปวํา สํวนประสมทา การตลาดมีผลตํอการตัดสินใจซ้ือ
สินค๎าผักปลอดสารพิษขอ ผู๎บริโภคในกรุ เทพมหานคร ผู๎บริโภคสํวนใหญํจะให๎ความส าคัญในเร่ือ  บรรจุภัณฑ์
อยูํในสภาพสมบูรณ์มิดชิด  

3.2 ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดด๎านต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค มีผลตํอการตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือ
ผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดดชลบุรี ซ่ึ ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี ให๎การตัดสินใจซ้ือกับราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผักชนิดอ่ืน ๆ ทั้ คุณภาพ และปริมาณ    
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อยูํใน บประมาณที่คาดหวั ไว๎ ผลที่ได๎ผู๎บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะมีราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผัก
ชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึ ผลที่ได๎สอดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  ศิริเพ็ญ เลําลือเกียรติ (2562) ได๎ศึกษาเร่ือ ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ระหวํา กลยทุธ์ทา การตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา๎แบรนดย์นิูโคลขํอ คน Gen-Y 
ในเขตกรุ เทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปวํา ด๎านต๎นทุนขอ ผู๎บริโภคมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผ๎าแบรนด์ยูนิโคลํขอ คน Gen-Y ในเขตกรุ เทพมหานคร เน่ือ จากผู๎บริโภคมีการค านึ ถึ ความคุ๎มคําเม่ือ
เทียบกับเ ินที่จํายไป ราคาที่สามารถจํายได๎ก็มีความสัมพันธ์ท่ีท าให๎เกิดการตัดสินใจซ้ือ  
  3.3 ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดด๎านความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค มีผลตํอการ
ตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดดชลบุรี ซ่ึ ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา 
ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหบี จั หวัดชลบุรี ให๎การตัดสินใจซ้ือกับการวา จ าหนํายในห๎า สรรพสินค๎าและซุปเปอร์
มาเก็ตชั้นน า อยูํในท าเลที่เหมาะสมเดินทา สะดวกและดึ ดูดความสนใจ ผลที่ได๎ผู๎บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎า
เพราะมีวา จ าหนํายในห๎า สรรพสินค๎าและซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน า ซ่ึ ผลที่ได๎สอดดคล๎อ กับ านวิจัยขอ         
ศักดิพัฒน์ ว ศ์ไกรศรี (2556) ได๎ศึกษาเร่ือ  ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4’Cs ปัจจัยสํวนประสมทา 
การตลาด 4’Fs ปัจจัยการโฆษณาทา สั คมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่สํ ผลตํอความตั้ ใจในการใช๎
บริการสนามฟุตบอลหญ๎าเทียมขอ ผู๎ใช๎บริการในเขตกรุ เทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปวําความสะดวกในการซ้ือ 
(Convenience to Buy) สํ ผลตํอ ความตั้ ใจในการใช๎บริการสนามฟุตบอลหญ๎าเทียมขอ ผู๎ใช๎บริการในเขต
กรุ เทพมหานคร อยํา มีนัยส าคัญทา สถิติที่ระดับ .05 เพราะสถานที่ตั้ ควรอยูํในสถานที่ที่สามารถเดินทา 
สะดวกและสั เกตุเห็นได๎ ําย  
  3.4 ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดด๎านการสื่อสาร มีผลตํอการตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือผัก     
ออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดดชลบุรี ซ่ึ ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบรีุ ให๎การตัดสินใจซ้ือกับการตรวจสอบแหลํ ที่มาผาํนควิอาร์โค๎ดที่ปรากฎบนฉลากผลิตภัณฑ์ และการ
สื่อสารผํานผู๎ทร อิทธิพลด๎านสุขภาพผํานทา สื่อออนไลน์ในระดับมาก ผลที่ได๎ผู๎บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะ
สามารถตรวจสอบแหลํ ที่มาได๎เพื่อความปลอดภัยและได๎รับการสื่อสารจากผู๎ทร อิทธิพลด๎านสุขภาพท าให๎มี
ความนําเชื่อถือมากยิ ่ขึ้น ซ่ึ ผลที่ได๎สอดดคล๎อ กับ านวิจัยขอ  วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร (2563) ได๎ศึกษาเร่ือ 
ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมขอ ผู๎ใช๎บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี ผํานแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด๎าใน
เขตอ าเภอหาดใหญํ จั หวัดส ขลา ผลการวิจัยสรุปวําปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดด๎านการสื่อสาร พบวํา
ประชากรให๎ความเห็นด๎วยมากที่สุดในเร่ือ แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด๎าก าลั เป็นที่นิยมซ่ึ สร๎า การรับร๎ูที่ดีแกํ
ผู๎ใช๎บริการ และมีผลตํอพฤตกิรรมขอ ผู๎บริโภคในการเลือกใช๎แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด๎าในอ าเภอหาดใหญํ จั หวัด
ส ขลา  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยคร้ั น้ีมีข๎อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช๎เปน็แนวทา ส าหรับผู๎ประกอบการในการพิจารณา
ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4 C’s ที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ 
ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี โดยมีข๎อเสนอแนะดั น้ี 
 1. ปัจจัยสํวนบุคคล จากผลการวิจัยแสด ให๎เห็นวําการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ใน
เขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี มีปัจจัยสํวนบุคคลเข๎ามาเก่ียวข๎อ  ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ โดยผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ที่ตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิก 
ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพตํา กัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือที่แตกตํา กัน ดั น้ัน หาก
ผู๎ประกอบการต๎อ การให๎ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรีซ้ือผักออร์แกนิก ควรค านึ ถึ ปัจจัย        



14 
 

สํวนบุคคลด๎านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรีที่
บริโภคผักออร์แกนิก 
 2. ปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด 4C’s 
  2.1 ด๎านความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค จากผลการวิจัยแสด ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทา 
การตลาดด๎านความต๎อ การขอ ผู๎บริโภค มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอ  
สัตหีบ จั หวัดชลบุรี ดั น้ัน ผู๎ประกอบการควรให๎ความส าคัญกับ ความสะอาด สด ใหมํ ถูกหลักอนามัยใช๎   
บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย มีให๎เลือกหลากหลายชนิด และควรผํานการรับรอ มาตรฐานระดับสากล     
เพื่อสร๎า ความม่ันใจให๎กับผู๎บริโภควําจะได๎รับความปลอดภัยและประโยชน์สุ สุดจากการบริโภคสินค๎า 
  2.2 ด๎านต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค จากผลการวิจัยแสด ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทา การตลาด
ดา๎นต๎นทุนขอ ผู๎บริโภค มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัด
ชลบุรี ดั น้ัน ผู๎ประกอบการควรใหค๎วามส าคญักับความเหมาะสมขอ ราคาเม่ือเทียบกับคุณภาพ ปริมาณ ขอ ผัก
ชนิดอ่ืนๆ มีป้ายแสด ราคาที่ชัดเจนเพื่อ ํายตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือ เพราะผู๎บริโภคจะค านึ ถึ ความคุ๎มคําและ
คาดหวั กับประโยชน์ที่จะได๎รับมากที่สุด 
  2.3 ด๎านความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค จากผลการวิจัยแสด ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสม
ทา การตลาดดา๎นความสะดวกในการซ้ือขอ ผู๎บริโภค มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ใน
เขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบบุรี ดั น้ัน ผู๎ประกอบการควรให๎ความส าคัญกับชํอ ทา การจัดจ าหนําย นอกจาก
วา จ าหนํายในห๎า สรรพสินค๎าและซุปเปอร์มารเก็ตชั้นน าแล๎ว ควรจ าหนํายผํานชํอ ทา ระบบอินเตอร์เน็ต เชํน 
เฟสบุค อินตราแกรม ไลน์ และแอปพลิเคชัน่ตํา  ๆ และเพิ่มชํอ ทา การช าระเ ิน พัฒนาระบบการจัดสํ สินค๎าที่
รวดเร็วเพื่อให๎ ํายตํอการเข๎าถึ ทุกระดับขอ ผู๎บริโภค 
  2.4 ด๎านการสื่อสาร จากผลการวิจัยแสด ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทา การตลาดด๎านการ
สื่อสาร มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ดั น้ัน 
ผู๎ประกอบการควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผํานสื่อตํา  ๆ เชํน โทรทัศน์ วิทยุ โบว์ชัวร์ เป็นต๎น ให๎ร๎ูถึ 
คุณประโยชน์ที่จะได๎รับสู สุด มีความปลอดภัย สํ ผลดีตํอสุขภาพ เกิดความประทับใจกลับมาซ้ือซ้ าและบอก
ตํอไปในทา ที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน  ๆที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือผักออร์แกนิกขอ ผู๎บริโภค ในเขตอ าเภอสัตหีบ 
จั หวัดชลบุรี เชํน ความพึ พอใจในการเลือกซ้ือผักออร์แกนิก เพื่อเป็นแนวทา ในการศึกษาให๎ครอบคลุมมากยิ่ ขึ้น 
 2. การศึกษาคร้ั น้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุํมขอ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอสัตหีบ จั หวัดชลบุรี ดั น้ันควร
ขยายขอบเขตด๎านผู๎บริโภคให๎ครอลคลุมมากยิ่ ขึ้น เชํน ในจั หวัดชลบุรี เขตอ่ืนๆ เพื่อให๎ได๎ความแตกตํา ด๎าน
ความคิด และได๎ผลการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น 
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