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บทคัดยอ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคาและทัศนคติที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ กลุมผูบริโภคที่
ซื้อและรั บ ประทานผัก ปลอดสารพิ ษ กลุม ตั วอยางที่ใ ชในการศึก ษามาจากประชากรที่ เ ปน ผูบ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 400 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บ รวบรวมขอมูล ตัวแปรตนคือ สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคาและทัศนคติ ตัวแปรตามคือ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคใน
กรุง เทพมหานครจากกลุม ตัวอยาง คือ สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคาโดยกลุ ม ตัวอยางให
ความสําคัญในเรื่องของคุณคาตราสินคามากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษ และรองลงมาคือ
สวนประสมทางการตลาด ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, คุณคาตราสินคา, ทัศนคติ, กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา
ABSTRACT
This study aims to study marketing Mix, brand equity, and attitude affected to organic
vegetable purchasing decision of consumers in Bangkok. The population is a group of
consumers who buy and eat organic vegetablein Bangkok. A sample group400 consumers in
Bangkok population and the sampling technique for this study is a Purposive
sampling.Questionnaire is a tool to gather data in accordance withindependent variables
which aremarketing mix, brand equity, and attitude and dependent variables which is
Buyer’sDecisionProcess.According to analysis, descriptive statistics such as percentage, mean,
and standard deviation are applied to analyze data, and inferential statistic which is multiple
linear regressions is applied in this study as well.
The study results also found that the factors affected to organic vegetable
purchasing decision of the sample in Bangkokaremarketing mixand brand equity. The most
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important factor for the samples is thebrand equity. The latter factors are the marketing
mix,which are at a statistical significant level of 0.05.
Keyword: Marketing Mix, Brand Equity, Attitude, Buyer’sDecisionProcess
บทนํา
ทั่วโลกใหการยอมรับวาประเทศไทยมีพื้นที่ที่เหมาะตอการเกษตรกรรม ถือเปนอูขาวอูน้ําสําหรับผลิต
และสงออกเปนอันดับแรกๆ แตเนื่องดวยประเทศไทยนั้นคงยังมีการเจ็บปวย และอัตราการเกิดโรคจากการ
สะสมของสิ่งที่บริโภคเขาไป เชน โรคมะเร็ง ก็ไมไดมีจํานวนลดลง ซ้ํายังพบมากขึ้นในชวงคนอายุนอย พรอมทั้ง
มีสถิติการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูงขึ้นเกือบทุกป (พิษภัยจากเคมีการเกษตร, 2554) สารพิษ
ตกคาง คือ สารเคมีที่มีใชเพื่อปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ไดแก สารในกระบวนการเปลี่ยนแปลง, สารที่เกิดจาก
ปฏิกิริยา, สารในกระบวนการสรางและสลาย หรือสิ่งปนเปอนที่มีฤทธิ์เปนพิษที่กอใหเกิดการตกคางในอาหาร
(ผักปลอดสารพิษ, 2560) การใชเคมีกําจัดศัตรูพืชมีมาอยางยาวนานเพื่อเพิ่มผลผลิตและกําจัดศัตรูพืช วัตถุ
อันตรายที่เกิดในทางการเกษตรมีสารตกคางทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดลอมสูงมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งอาจเกิดการสงผลใหมีการดื้อยาของศัตรูพืชไดอีกดวย เนื่องจากยังสามารถเขาถึงสารเคมีจําพวกนีไ้ ดงา ย
และมีการใชงานที่เกินจําเปน ซึ่งอาจมีการใชสารที่ผิดวิธีรวมดวย เพราะเกษตรกรไทยมีพฤติกรรมการใชสารที่
ไมเหมาะสมและถูกตอง นับเปนปญหาสําคัญที่สงผลกับปญหาสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภคโดยตรง
การเลือกซื้อผัก ปลอดสารพิษ ผูบริโภคควรพิจารณาในสวนของสวนประสมทางการตลาด เพราะ
ผูบริโภคแตละคนมีความตองการที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นถาผักปลอดสารพิษสามารถตอบโจทยและตอง
สนองตอความตองการของผูบริโภคไดมาก รานคาที่มีการจัดจําหนายผักปลอดสารพิษที่หลากหลายชนิดกวาก็
ยอมไดรับ ความนิยมที่สูง กวาเชนกัน ยิ่งถารานคาไหนมีก ารทําการตลาดที่ส ามารถดึง ดูดความสนใจของ
ผูบริโภคได ผูบริโภคเหลานั้นก็จะหันมาสนับสนุนและเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากรานคานั้นดวย
ดานคุณคาตราสินคา ผูบริโภคใหความสําคัญกับภาพลักษณตราสินคาเพราะจะเปนการยืนยันไดวาผัก
ปลอดสารพิษที่เลือกซื้อไปบริโภคมีความนาเชื่อถือ ไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ ซึ่งความไววางใจนั้น
จะเกิดเมื่อผูบริโภคเชื่อมั่นถึงประโยชน คุณคาจากผักที่ได และจะกอใหเกิดความภักดีจนเกิดเปนการซื้อซ้ําใน
ครั้งตอๆไป
ดานผูบริโภคในสวนใหญมีทัศนคติวาตองไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดชนิดของผัก
ปลอดสารพิษในหลากหลายชนิด เนื่องจากผูบริโภคมีไลฟสไตลที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการรับรูและการ
เขาใจถึงขอมูลรายละเอียดประโยชนของผักปลอดสารพิษวาดีกับตัวผูบริโภคนั้น เปนสิ่งที่ผูบริโภคอยากไดรับ
โดยตองทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผักปลอดสารพิษ ผูบริโภคจึงจะสนใจซื้อผักปลอดสารพิษดวยตนเอง
จากที่มาและความสําคัญของปญหาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
รวมทั้งการทําคุณคาตราสินคาใหมีความหลากหลายจนทําใหผูบริโภคพึงพอใจ จนเกิดเปนทัศนคติที่ดีตอสินคา
นั้น ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคาและทัศนคติที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่มีความสนใจ
อยากทําธุรกิจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษที่จะไดนําผลวิจัยนี้ไปประยุกตใชกับธุรกิจของตนเอง
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ทบทวนวรรณกรรม
การตลาดที่มีประสิท ธิผลจะผสมผสานปจจัยพื้นฐานของสวนประสมการตลาดเขาดวยกัน เพื่อให
บรรลุเปาหมายทางการตลาดของกิจการ โดยการสงมอบคุณคาใหแกผูบริโภค ดังนั้นสวนประสมการตลาดจึง
ประกอบไปดวยชุดเครื่องมือ กลวิธีของกิจการ เพื่อสรางตําแหนงที่เขมแข็งในตลาดเปาหมาย โดยมีชื่อเรียกอีก
อยางวา ปจจัยในทางการตลาด หรือ ปจจัยทางการตลาด โดยทั่วไปสวนประสมทางการตลาดจะประกอบไป
ดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด(Philip Kotler, 2003)
การเพิ่มคุณคาตราสินคาที่สามารถทําใหตราสินคาแข็งแรงมากขึ้น ในดานคุณคาและทางการเงินและ
ทําใหแบรนดดูมีคุณคาในสายตาผูบริโภคมีมุมมองที่ดูดีกวาแบรนดอื่นและมีความภักดีที่มั่นคงทําใหผลิตภัณฑ
หรือบริการมีความแตกตางซึ่งอาจเปนการทําหนาที่ของตรา การจูงใจดานเหตุผล การแสดงสัญลักษณ การจูง
ใจดานอารมณ หรือลักษณะที่สามารถจับตองได และจับตองไมไดของตราสินคาที่สัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑและสิ่งที่ตราสินคานําเสนอ (Aaker, 1996)
ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม
พึงพอใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง
พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผลของกระบวนการทาง
จิต วิ ท ยา ทั ศ นคติ ไ ม ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได โ ดยตรง แต ต อ งแสดงว าบุ ค คล กล า วถึ ง อะไรหรื อ ทํา อะไร
(Schiffman&Kanuk,1994)
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ของผูบริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือก
ขึ้นไปพฤติกรรมผูบริโภคจะ พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทั้งดานจิตใจ (ความรูสึกนึก
คิด) และพฤติกรรม ทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง
กิจกรรม เหลานี้ทําใหเกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น (Schiffman&Kanuk,1994)
สวนประสมทางการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

คุณคาตราสินคา
ทัศนคติ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

สมมติฐาน
1. สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
2. คุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
3. ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึก ษาคุณคาตราสินคาที่สง ผลตอ การตัดสินใจซื้อสิ นคาผัก ปลอดสารพิษของผูบ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชศึกษาผูบริโภคที่มีการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากรานคาผักปลอดสารพิษภายใน
หางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานครคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกจากบริเวณที่มี ผูบริโภคที่ไป
จับจายใชสอยจํานวนมาก โดยแบงได 4 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตวัฒนา เขตปทุมวัน และเขตบางรัก เพราะ
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของกลุมนี้ จึงเลือกบริเวณที่มีหางสรรพสินคาเยอะและสะดวกใน
การเดินทางของผูบริโภค โดยใชจํานวนเขตละ 100 คน รวมทั้งสิ้น400 คน เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง
2. ตัวแปรที่เกี่ยวของ ตัวแปรอิสระ สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคาทัศนคติ
ตัวแปรตาม กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา
3. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแตกุมภาพันธ 2561 ถึงตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือผูบริโภคที่ซื้อและรับประทานผักปลอดสารพิษในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเปนการสุมโดยไมใชความนาจะเปน
จํานวน 400 ชุด ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane(1967)
3. การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน 40
ชุด ได คา Cronbach Alpha 0.963และทดสอบความเที่ย งตรงโดยผู ท รงคุ ณวุ ฒิ จากนั้ น นํ าไปแจกที่
หางสรรพสินคาที่มีรานผักปลอดสารพิษ เขตละ 100 ชุด รวม 400 ชุด
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพสวนใหญนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท มีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษสัปดาห
ละ 2-3 ครั้งโดยมีคาใชจายในแตละครั้งนอยกวา 300 บาท รองลงมา301 – 500 บาท
จากผลการศึกษาในดานสวนประสมทางการตลาด แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลว พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ บรรจุภัณฑอยูในสภาพสมบูรณมิดชิด(คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) รองลงมาคือ
ผักปลอดสารพิษมีหลากหลายชนิดใหเลือก, ราคาของผักปลอดสารพิษมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ, ผัก
ปลอดสารพิษมีร าคาคงที่ไมเปลี่ยนแปลง(คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานที่จัด
จําหนายมีระบบสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชนตางๆ, มีการประชาสัมพันธสินคาตามสื่อตางๆ เชน แผนพับ ปาย
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โฆษณา เปนตนอยางทั่วถึง, มีการสงเสริมทางการตลาด เชน ใหสวนลดสําหรับสมาชิก ลดราคา นาสนใจและ
ตรงความตองการ(คาเฉลี่ยเทากับ 3.32)
จากผลการศึกษาในดานตัวแปรคุณคาตราสินคา แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอคุณคาตราสินคาในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทานจะซื้อ
ผักปลอดสารพิษในชองทางรานคาผักปลอดสารพิษที่ทานซื้อตอไปในอนาคต (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78)รองลงมา
คือ ทานมีความเชื่อมั่นและไววางใจเกี่ยวกับตราสินคาของผักปลอดสารพิษของทาน, เมื่อทานตองการซื้อผัก
ปลอดสารพิษทานจะนึกถึงตราสินคาที่ทานซื้อในรานคาผักปลอดสารพิษ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.76) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานมัก ติดตามขาวสารของผัก ปลอดสารพิษในตราสินคาที่ทานเคยบริโภคอยูเสมอ
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.17)
จากผลการศึกษาในดานตัวแปรทัศนคติแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอ
ทัศนคติในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบสอบถามเห็นดวยมาก
ที่สุดคือ ทานเชื่อวาผักปลอดสารพิษมีประโยชน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20)รองลงมาคือ ทานมีความคิดวาผัก
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานเชื่อวา
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน มอก. หรืออย. ไดเขามาตรวจสอบคุณภาพของผักปลอดสารพิษอยางสม่ําเสมอ
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.84)
จากผลการศึกษาในดานตัวแปรกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นโดยรวมตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในระดับมาก แตเมื่อพิจารณากระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินคาแตละประเภทแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ในอนาคตทานตั้งใจจะ
ซื้อผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานตอไป, ทานยินดีที่จะแนะนําผักปลอดสารพิษใหคนรูจักมาซื้อ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.00) รองลงมาคือ ทานตองการที่จะบริโภคผักปลอดสารพิษเปนประจํา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ทานเปรียบเทียบขอมูล เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษตางๆ อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.37)
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห
ตัวแปรอิสระ
สวนประสมทางการตลาด
คุณคาตราสินคา
ทัศนคติ
R2 = .383, F = 81.826, N = 400, p < 0.05

B
.171
.531
.020

Beta
.193
.473
.012

t
Sig
3.786 .000*
8.866 .000*
.264 .792

แสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด และคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอด
สารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสวนประสมทางการตลาด
(Sig = .000) คุณคาตราสินคา(Sig = 0.00) มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครทัศนคติ ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทัศนคติ(Sig = .792) ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอด
สารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
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เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนประสมทางการตลาด (B = .193)มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และคุณคาตราสินคา (B = .473)มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ไมสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติ (B = .012)ไมมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การกําหนด (R = .383) พบวาตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาด
และคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครคิดเปน
รอยละ 38.3 ในระดับนัยสําคัญ 0.05 และทัศนคติ ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับนัยสําคัญ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผัก
ปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (2556) โดย นภัสนันท วศินรุจิศักดิ์ ซึ่งกลุมตัวอยางเห็น
วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย มีความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
(2558) โดย ณัฐวุฒิ เลิศวัฒนเกษม ซึ่งผลสรุปงานวิจัยนี้ยืนยันความถูกตองของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ
Ajzen(1991)ซึ่งกลาวไววา ปจจัยสวนประสมทางมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปงซุปเปอรมารเก็ต ในจังหวัดเชียงใหม (2559) โดย ณิชชมนันท ใจคํา
ซึ่ง ไดผ ลสรุปวาผูบ ริโ ภคที่มีอายุแตกตางกันมีก ารใหความสําคัญตอปจ จัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน และผูบริโภคที่ระดับการศึกษาแตกตางกันมีการใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมี
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผั ก ปลอดสารพิ ษ และที่ สํ า คั ญ สอดคล อ งตามหลั ก แนวคิ ด ของทฤษฎี
Philip Kotler (2003) ที่ ก ล าววา การตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะผสมผสานป จ จั ยพื้ นฐานของสว นประสม
การตลาดเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดของกิจการ โดยการสงมอบคุณคาใหแกผูบริโภค
ดังนั้นสวนประสมการตลาดจึงประกอบไปดวยชุดเครื่องมือ กลวิธีของกิจการ เพื่อสรางตําแหนงที่เขมแข็งใน
ตลาดเปาหมาย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอด
สารพิษของผูบ ริโ ภคในกรุง เทพมหานครโดยผลที่ไดส อดคลองกับ งานวิจัยคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อขนมถั่วตัดของผูบริโภคในเขตเวียงจันทนส าธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว (2559)โดย
อภิ รั ก ษ ดี ศ รี ศั ก ดิ์ ซึ่ ง ผลสรุ ป งานวิ จั ย ความสํ า คั ญ คุ ณ ค า ตราสิ น ค า ด า นความภั ก ดี ใ นตราสิ น ค า ด า น
ความสัมพันธของตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ ดานรูจักตราสินคาโดยเรื่องรูปลัก ษณตราสินคาสามารถ
ดึงดูดในการตัดสินใจซื้อได ที่สําคัญสอดคลองตามหลักแนวคิดของ David Aaker, ป 1996 ที่วากลาวถึง
องคประกอบทั้ง 5 ของการทําใหคุณคาตราสินคาเพิ่มมากขึ้นซึ่งประกอบไปดวย การตระหนักรู การเชื่อมโยง
ของตราสินคา คุณภาพตราสินคา ความภักดีในตราสินคา และทรัพยสินหรือสินทรัพยของตราสินคา
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จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวา ทัศนคติไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถตีความไดวา การที่ทานเชื่อวาผักปลอดสารพิษมีประโยชน มีความ
สะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีมาตรฐานในการผลิตมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยางตอเนื่องและทาน
จะหันการปลูกผักปลอดสารพิษไวรับประทานเองเพื่อเปนประโยชนตอตัวทาน ไมมีผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคา
ผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเพราะเมื่อใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ สําหรับงานวิจัย
นีท้ ัศนคติมีคา Sig = .792ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาผูบริโภคไมไดสนใจวาผักปลอดสารพิษจะมี
ประโยชนมากกวาหรือนอยกวาผักปกติทั่วไป โดยผูบริโภคที่หันมาบริโภคผักปลอดสารพิษอาจจะเปนเพราะ
ความชอบความสะดวกมากวาความคิดที่วาบริโภคเพราะคานิยม เปนตน ซึ่งผลที่ไดไมสอดคลองกับงานวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (2558) โดย ณัฐวุฒิ เลิศ
วัฒนเกษม ซึ่งกลาวไววา ทัศนคติมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใชทางธุรกิจ
1. จากลักษณะดานขอมูลทั่วไปผูบริโภคอยางสวนใหญที่ตัดสินใจซื้อสินคาผักปลอดสารพิษ เปนเพศ
หญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 15,000
บาท มีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษสัปดาหละ 2-3 ครั้งโดยมีคาใชจายในแตละครั้งนอยกวา 300 บาท
แสดงใหเห็นวาปจจุบันนักเรียนนักศึกษารูจักเลือกซื้อเลือกรับประทานในสิ่งที่ดีและมีประโยชนมากขึ้น ถึงแม
จะซื้อครั้ง ละไมมากแตจ ะเนนการซื้อบอยๆ เพราะเพื่อตองการใหไดความสดใหมของผัก อยูเสมอ โดยที่
ผูประกอบการอาจทําผักปลอดสารพิษออกมาหลากหลายขนาด และอาจมีการออกผลิตภัณฑประเภทมิกซ
แอนดแมทช เพื่อใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกซื้อไดตามสะดวกและงายตอการเลือกนําไปรับประทาน
2. จากผลการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่อง บรรจุ
ภัณฑอยูในสภาพสมบูรณมิดชิด ดังนั้นผูประกอบการควรดูแลในเรื่องของบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับบรรจุใหมาก
เปนอันดับแรก เพราะหากมีรอยขาดหรือไมสมบูรณอาจเสียลูกคาไปได รวมทั้งราคาของผักปลอดสารพิษหรือ
ผักออแกนิกมีราคาสูงกวาผักปกติ จึงทําใหผูบริโภคยอมคาดหวังในเรื่องของคุณภาพมากเชนกัน โดยตองมีปาย
ราคาที่ชัดเจน มองเห็นงายและมีปายแสดงบอกวันหมดอายุดวย สําหรับสถานที่จัดจําหนายผูบริโภคตองการที่
สะดวกเดินทางงายมีที่จอดรถรองรับ สําหรับการสงเสริมทางการตลาด เชน ใหสวนลดสําหรับสมาชิก ลดราคา
ยังมีนอยหากผูประกอบการรายใหมมีการเพิ่มในสวนนี้อาจจะดึงดูดหรือเพิ่มจํานวนผูบริโภคใหมาซื้อสินคาเรา
และอาจจะชองทางมีเดียเพื่อเพิ่ม ชองสรางในการสรางแบรนดใหคนรูจัก เพราะไมตองเสียคาใชจาย เชน
facebook, IG, Line
3. จากผลการศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องความเชื่อมั่นและ
ไววางใจเกี่ยวกับตราสินคารานคา เพราะผูบริโภคจะนึกถึงตราสินคาที่เคยซื้อในรานคาเดิมๆ เปนอันดับ แรก
ดังนั้นผูประกอบการควรดูแลภาพลักษณของตราสินคา ตรารานคาใหดีที่สุด ถามีขาวเสียหายไมวาจะเปนเจอ
ผักเนาเสีย คุณภาพสินคาลดลง ผลจากสิ่งเหลานี้ยอมสงผลเสียกลับมาตอตราสินคาแนนอน ผูบริโภคบางคน
จะแนะนําใหคนรูจักหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษจากตราสินคาที่เขาไดเลือกซื้อเหมือนเปนการบอกตอแบบ
ปากตอปาก ซึ่งผูประกอบการแทบจะไมตองลงทุนอะไรเลยเพราะผูบริโภคจะชวยบอกตอไปเอง
4. จากผลการศึกษาเรื่องทัศนคติ ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดที่วา ผักปลอดสารพิษมีประโยชนและ
ยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูประกอบการควรควบคุมคุณภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง เพราะผูบริโภคจะเลือก
ผักปลอดสารพิษก็ตอเมื่อมีความสะอาดและมีมาตรฐานในการผลิต ผูประกอบการจึงไมสามารถที่จะไปเปลี่ยน
ความคิดหรือทัศนคติของผูบริโภคได แตสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและไวใจสนเกิดเปนทัศนคติทดี่ ี
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ตอผักปลอดสารพิษ ยิ่งถาผูประกอบไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนก็จะยิ่งสรางความเขาใจในตัว
ผักปลอดสารพิษใหแกผูบริโภคไดยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษานอกเหนือจากผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพราะ
ผูบริโภคแตละจังหวัดมีเงินเดือน มีชองทางการซื้อขายที่แตกตางกันออกไป เพื่อที่จะสามารถกําหนดแผนการ
ตลาดใหเหมาะสมได
2. เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาทัศนคติไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ทําใหผูวิจัยครั้ง ตอไปควรมองหาปจ จัยอื่นๆ ที่ ผูวิจัยไมไดคํานึงถึง ในครั้ง นี้ที่อาจจะสง ผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ จึงขอเสนอปจจัยดานอื่นๆ เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน เพื่อสามารถนํา
ผลวิจัยที่ไดไปพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้น
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