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บทคดัย่อ 

 
การค้นคว้าแบบอิสระ น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษ าถึงพฤติกรรมผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 35,000 
บาท พกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
คือ ผกับุง้ ของบริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) มีปริมาณในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัโดยเฉล่ีย 3-5 ซอง
ต่อคร้ัง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายประมาณ 16-50 บาท เหตุผลท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองเพราะตอ้งการท่ีจะปลูก
ผกัรับประทานเองเพื่อหลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือจาก
แหล่งท่ีซ้ือมากท่ีสุด เพราะสะดวก ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองคือ 
สมาชิกในครอบครัว  โดยในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัจะซ้ือ 3 เดือน 1 คร้ัง โดยวนัเสาร์เป็นวนัท่ีไปซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ผกับ่อยท่ีสุด และซ้ือปลูกเป็นประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้  ส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมกัไปซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั จากตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) โดยเลือกซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจากร้านประเภทเคมีและอุปกรณ์การเกษตร  ในการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองส่วนใหญ่รับรู้จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า โดยท าการหาข้อมูลเก่ียวกับ
รายละเอียดการเพาะปลูก ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 
คือ ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
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คือ เลือกหยิบสินคา้เอง ส่วนใหญ่มีลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เร่ิมปลูกหลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองมาแลว้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
ความรู้สึกหลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองท่ีซ้ือไป รู้สึกวา่พอใจมาก 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบดว้ย 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมากยกเวน้
ปัจจยัยอ่ยดา้นซองบรรจุภณัฑส์วยงามมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัย่อยดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางยกเวน้
ปัจจยัยอ่ยดา้นมีป้ายราคาติดท่ีซอง มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก   

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยดา้นมีร้านขายเฉพาะของตราสินคา้และสามารถสั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์
เวบ็ไซต ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางยกเวน้ปัจจยัยอ่ยดา้น
การจดัท าวารสารและคู่มือวิธีการปลูกผกั และพนกังานขายสามารถให้ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ได้
อยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study the behavior of consumers in 
Bangkok and vicinity towards purchasing individual-packed vegetable seeds. The questionnaire was 
used to collect data, and descriptive statistics as frequency, percentage and mean were used to 
analyze the data. 

The study revealed that most of the respondents were single women, age between 31 – 
40 years, educated at bachelor degree level, were employed by private companies with a salary 
between 15,001 to 35,000 Baht, and lived in detached house. Individual-packed vegetable seeds that 
the respondents chose was morning glory from Chia Tia Company. The amount of purchasing the 
vegetables seeds was 3 – 5 packages per time, which was approximately 16 – 50 baht. The reason 
for purchasing individual-packed vegetable seeds was to grow and eat vegetable without any 
residue. The reason for purchasing from the present source was comfort. The person affecting 
decision to purchase was members in the family. The respondents purchased the vegetable seeds 
only one time within 3 months, and would often go purchasing on Saturday. Moreover, the 
respondents purchased the vegetables seeds for eating and doing hobby, and usually went to 
purchase seeds from chemical and agricultural equipment stores at Sanam Luang 2 (Taweewattana 
District). The respondents received information regarding vegetables seeds from friends and 
relatives, and searched information regarding growing seeds from internet. The criteria for selecting 
vegetables seeds was vegetable types. The respondents would select the seeds by themselves, and 
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would grow the seed in the pot or container. Also, the respondents would grow the seeds not more 
than one week after purchasing, and would get high satisfaction.  

The marketing mixes affecting the decision to purchase individual-packed vegetable 
seeds in Bangkok and vicinity were as followed: 

Product sub-factor, influencing the respondents, was mostly in high level. Exception, 
the sub-factor the beauty of product’s container, influencing the respondents, was in medium level. 

Price sub-factor influencing the respondents was mostly in medium level. Exception,  
the sub-factor regarding having price tag was in high level. 

Place sub-factor influencing the respondents was mostly in high level. Exception, the 
sub-factors regarding  

Promotion sub-factor influencing the respondents was mostly in medium level. 
Exception, the sub-factors regarding creating plant’s manual and magazine, and the hospitality and 
knowledge of the staffs were in high level. 

 

 


