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จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 35,000 
บาท พกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของประชากร และการพัฒนาของระบบ
เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการขยายพื้นท่ีเขตภาคอุตสาหกรรม การขยายตวัของเมืองใหม่ ส่งผลท า
ให้ประชากรมีความตอ้งการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ ยอมทิ้งพื้นท่ีเกษตรกรรม ท า
ใหแ้รงงานภาคการเกษตรลดลงและพื้นท่ีท าเกษตรกรรมลดลง แต่ความตอ้งการสินคา้เกษตรกลบัเพิ่ม
สูงข้ึน โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างเช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะเดียวกนัก็มีปัญหาด้าน
มลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงลว้นมีผลกระทบต่อการผลิต
อาหารทั้งส้ิน โดยเฉพาะสินคา้เกษตรอยา่งผกัและผลไมเ้ป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงท าให้
การผลิตสินคา้เกษตรตอ้งน าสารเคมีเขา้มาช่วยในการผลิตสินคา้เกษตรจึงมีการปนเป้ือนของสารเคมี 
ซ่ึงจากสาเหตุเหล่าน้ีท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัปัญหาเร่ืองสุขภาพอยา่งโรคมะเร็ง  

ด้วยสาเหตุของสารเคมีปนเป้ือนในสินค้าเกษตร จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค  จึงท าให้ผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการเลือกบริโภคอาหารและ
ผกัปลอดสารพิษ พร้อมทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิเกษตรกรรมย ัง่ยืน (ประเทศไทย) ร่วมกบั
ส านกังานกองทุนการสนบัสนุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จดัโครงการสวนผกัคนเมือง  “ปลูกผกั
กินเอง” ในเขตเมืองมีการรณรงคต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีศูนยอ์บรม 6 ศูนย ์หน่วยอบรมเคล่ือนท่ี 1 หน่วย 
เพื่อให้ความรู้การท าเกษตรในเมืองแก่ชุมชน โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(หนงัสือพิมพม์ติชน, 2555: ออนไลน์) โดยการส่งเสริมการใชพ้ื้นท่ีวา่งให้เกิดประโยชน์ เช่น การท า
แปลงผกัสวนครัวในบริเวณท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีการคิดคน้นวตักรรมการปลูกผกัใหม่ๆหลายรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัของคนเมือง อาทิ การท าเกษตรบนพื้นปูน การท าสวนแนวตั้ง การท าสวนผกั
ดาดฟ้า ประกอบกบัการท่ีผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจในสินคา้ประเภทผกัท่ีซ้ือรับประทานปลอดสารพิษตกคา้ง
มากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีผูบ้ริโภคยงัเห็นประโยชน์ทางดา้นอ่ืนของการปลูกผกัไวบ้ริโภคเองในครัวเรือน 
เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และสามารถปลูกเพื่อตกแต่ง
บ้านเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ท าให้ในปัจจุบันผูบ้ริโภคหันมาปลูกผกัไวบ้ริโภคเองมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจการศึกษาในหลายประเทศท่ีระบุว่าการท าเกษตรในเมืองสามารถช่วยท า
ให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร ช่วยแก้ปัญหาความยากจน และการปลูกผกัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสาน
สัมพนัธ์อนัดีในสังคมเมืองไดดี้ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2556: ออนไลน์) 
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จากการรวบรวมขอ้มูลในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีบริษทัจดทะเบียนขออนุญาตท า
ธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 60 -70 บริษัท ขณะท่ีปริมาณการใช้เมล็ดพนั ธ์ุในประเทศไทยมีมูลค่า
ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี มีการเติบโตของตลาด 10 – 15% ต่อปี (ประชาชาติธุรกิจ, 2556: 
ออนไลน์) โดยแต่ละบริษทัมีการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุมีขนาดบรรจุท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
แบ่งขนาดรูปแบบการบรรจุเมล็ดพนัธ์ุออกเป็น 2 กลุ่มหลกัตามกลุ่มลูกคา้ คือ 1. กลุ่มเกษตรมืออาชีพ 
จะมีรูปแบบการบรรจุเมล็ดพนัธ์ุเป็นแบบกระป๋องหรือซองขนาดใหญ่ท่ีมีราคาแพง  2. กลุ่มผูป้ลูกเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน จะมีรูปแบบการบรรจุเมล็ดพนัธ์ุเป็นซองฟอยล์ขนาดเล็ก ท าการจ าหน่ายท่ี
ราคาประมาณ 10 ถึง 20 บาทต่อซอง ซ่ึงมูลค่าตลาดเมล็ดพนัธ์ุผกัซองมีมูลค่าประมาณ 200 ลา้นบาท 
และย ังมีการขยายตัวอย่างต่อ เน่ื อง โดย เฉพาะยอดขายมีการเจ ริญ เติบโตสู งมากใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหตุน้ีท าให้บริษทัเมล็ดพนัธ์ุต่างๆ สนใจเขา้มาท าตลาดเมล็ดพนัธ์ุผกั
ซองฟอยล์ขนาดเล็กเพิ่มข้ึน ซ่ึงในตลาดมีบริษทัด าเนินกิจการหลกั คือ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั, บริษทั 
อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากดั, บริษทั เสริมสยามเมล็ดพนัธ์ุ จ  ากดั, บริษทั ฉั่วยง่เซ้ง พนัธ์ุพืช จ ากดั (ตราสาม
เอ), บริษทั พืชพนัธ์ุตราสิงห์ จ  ากดั, บริษทั สยามเคมีเกษตร จ ากดั (ตราปลาวาฬ) เป็นตน้ ในแต่ละ
บริษัทมีสายพนัธ์ุเมล็ดพันธ์ุผกัมีคุณภาพและหลายหลาก รวมถึงรูปแบบซองท่ีมีการออกแบบท่ี
แตกต่างกนัพร้อมทั้งรายละเอียดของสายพนัธ์ุท่ีโดดเด่น และการจดัรายการส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น 
บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั จดัโปรโมชัน่แจกทอง บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั จดัโปรโมชัน่ซ้ือครบ 10 ซอง 
แถม 2 เป็นต้น  เพื่ อให้ผู ้บ ริโภคสามารถ ซ้ือเมล็ดพัน ธ์ุผ ักได้หลากหลาย ดังนั้ นจากการท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นศูนยก์ลางระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ และมีจ านวน
ประชากรท่ีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากถึง 10 ลา้นคน ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่แออดั มีการ
ขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยั แต่ขนาดพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพื้นท่ีจ  านวนจ ากดั ท าให้
พื้นท่ีในการสร้างท่ีอยู่อาศัยเป็นโครงการบ้านจัดสรรท่ีเป็นทั้ งแบบบ้านเด่ียวท่ีมีพื้นท่ีตั้ งแต่ 50     
ตารางวาข้ึนไป แบบบา้นทาวน์โฮมท่ีมีพื้นท่ีไม่ต ่ากว่า 16 ตารางวาเป็นตน้ อีกทั้งอาหารประเภทผกั
และผลไมท่ี้มีการจ าหน่ายมีการปนเป้ือนของสารพิษตกคา้งถึง 40% ท าให้คนกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหันมาสนใจการปลูกผกัเพื่อบริโภค (ส านกังานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ , 
2556: ออนไลน์)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ัง
น้ีจะช่วยให้บริษทัผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพและตอบสนองในตลาดต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการตดัสินใจซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง 

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นประโยชน์ส าหรับบริษทัผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุน าไปใช้ใน
การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพและตอบสนองใน
ตลาดต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั
แบบซองฟอยล์ โดยใชค้  าถามท่ีช่วยในการวเิคราะห์ คือ 6W และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย (Who) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 
(How)    

เมลด็พันธ์ุผักแบบซอง หมายถึง เมล็ดพนัธ์ุผกัท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ 
ไดท้  าการบรรจุเมล็ดพนัธ์ุผกัในซองฟอยล์ขนาดเล็ก ทางดา้นหนา้ของซองฟอยลท์างบริษทัผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุมีการแสดงภาพของสายพนัธ์ุผกัจากการสกินหรือติดสต๊ิกเกอร์ ช่ือสายพนัธ์ุเมล็ด
พนัธ์ุผกั และรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละประเภทเมล็ดพนัธ์ุผกั ขนาดบรรจุประมาณ 10 -20 กรัมต่อ
ซอง เพื่อให้ผูบ้ริโภครับทราบรายละเอียด ท าการจดัจ าหน่ายผ่านร้านตวัแทนจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึง
เมล็ดพนัธ์ุผกั แบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

1. เมล็ดพืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) เช่น แตงกวา แตงโม เมล่อน แตงร้าน ฟักทอง 
บวบ น ้าเตา้ มะระ   

2. เมล็ดพืชตระกูลมะเขือ พริก (Solanaceae) เช่น พริกหนุ่มเขียว พริกข้ีหนู พริกยกัษ ์
มะเขือม่วง มะเขือเปราะ  มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ 

3. เมล็ดพืชตระกลูถัว่ (Leguminosae) เช่น ถัว่แขก ถัว่ฝักยาว ถัว่ลนัเตา  
4. เมล็ดพืชตระกูลกะหล ่าและผกักาด (Cruciferaceae) เช่น กะหล ่าปลี กะหล ่ าดอก 

ผกักาดขาว ผกักาดกวางตุง้ ผกักาดหอม บร็อคโคล่ี คะนา้ 
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5. เมล็ดพืชตระกลูผกัชีและตระกลูผกับุง้ เช่น ผกัชี ข้ืนฉ่าย ผกับุง้ 
6. เมล็ดพืชตระกลูโหระพา กะเพรา แมงลกั และตระกลูผกัชีฝร่ัง 
7. เมล็ดพืชตระกลูอ่ืนๆ เช่น แครอท หอมหวัใหญ่ ผกัสลดั กระเจ๊ียบเขียว เป็นตน้ 
ผู้บ ริโภค  หมายถึง  ประชากรท่ี เคย ซ้ื อ เมล็ดพัน ธ์ุผ ักแบบซอง  ท่ี อาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบ (ปริมณฑล คือ วงรอบ) รอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 7 พนัตาราง
กิโลเมตร โดยพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมเขตปกครองดงัน้ี กรุงเทพมหานคร 
จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยท่ีอยู่
อาศยัเป็นลกัษณะบา้นจดัสรร แบบบา้นเด่ียว และแบบบา้นทาวน์โฮม  
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดพนัธุผ์กัแบบซองในคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี พร้อมทั้งงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎี   
1) แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าววา่การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ค  าตอบที่ไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนกล
ยทุธ์เพือ่สามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใช ้7ค าถามคน้หาพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคคือ 6W’s และ 1H เพือ่ที่จะหาค าตอบ 7 ประการ  

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคค าถามที่ใชจ้ะอยูใ่นกรอบ 6W's และ 1H ไดแ้ก่ 
Who?  What? Why? Whom? When? Where? และ How?  เพื่อหาค าตอบ 7O's คือ Occupants Objects 
Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อท าการ
ออกแบบกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค  าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ 
 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบถึงส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และ
ความแตกต่างที่เหนือกวา่คู่แข่งขนั 
 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเขาทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา 
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วยผูริ้เร่ิม 
ผูมี้อิทธิพล ผูต้ ัดสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 
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 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเมื่อใด (When) เป็นค าถามที ่ตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาล โอกาสพิเศษ วนัหยุด เวลาว่าง โดย
ลกัษณะค าตอบที่ได ้คือ  
 6. ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน (Where) เป็นค าถามที่ตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือสถานที่
จ  าหน่าย (Outlets) ที่ผูโ้ภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า 
บางล าพ ูพาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ  
 7. ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (How) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซ้ือ  (Operations) ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค ้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2) แนวคดิส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดว่าเป็นตวัแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได้ของบริษัทซ่ึงใช้เพื่อสนองความต้องการและเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย โดยเคร่ืองมือส่วนประสมการตลาดมีดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงที่น าเสนอขายสู่ตลาดเพื่อสร้างความสนใจ 
และสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ   ประกอบดว้ยส่ิงที่สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุ
ภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผูข้าย โดยผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า  
บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด  และผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
โดยผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนที่จะตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณ
ค่าที่ลูกคา้สามารถรับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ ความคุม้ค่ากบัเงินที่
จ่าย หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาจึงเป็น P ตวัที่สองที่เกิดขึ้น ถดัจาก Product 
ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บั
ราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้หากคุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ  

3. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม  ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการออกสู่ตลาดเป้าหมายหรือ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย การขนส่ง การคลังสินคา้ และ
การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความ
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ โดยใชว้ิธีการจูงใจให้เกิดความตอ้งการ  หรือเพื่อเตือนความทรงจ า 
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(Remind) ในผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงการส่ือสารนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภค รวมถึงการสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมให้เกิดขึ้ น   โดยการติดต่อส่ือสารอาจใช้
พนักงานขาย  (Personal selling) ท าการขาย   และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน  (Non personal 
selling) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ โดยองคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ   ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน 
[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า และ
ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั   โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคญั มีดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมที่ใชใ้นการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ  

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย  (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกับ
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยการขายแบบ
เผชิญหนา้โดยตรงหรือใชก้ารส่ือสารผา่นทางโทรศพัท ์  

3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยจูงใจให้เกิดการซ้ือใน
ระยะสั้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  อาจใชร่้วมกบัการโฆษณา และการขาย
โดยใช้พนักงานขาย โดยสามารถกระตุน้ความสนใจ จากการทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คน
สุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวเป็น
การเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยผ่านการกระจายเสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ ์และ การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารที่มีการวางแผนโดยองค์กร
หน่ึงเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อนโยบายขององคก์รใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

5. การตลาดทางตรง  (Direct Marketing หรือ  Direct response marketing) หมายถึ ง 
กิจกรรมวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ซ้ือ  ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพือ่ส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ 
เช่น การใชส่ื้อโฆษณาและแคตตาล็อค เป็นตน้ 

3) เมล็ดพันธ์ุ (Seed) 
เมล็ดพนัธุ์ หมายถึง เมล็ดพนัธุพ์ืชที่มีชีวติ ซ่ึงเม่ือน าไปปลูกหรือน าไปขยายพนัธุแ์ลว้จะ

ไดต้น้ที่เจริญงอกงามตรงตามพนัธุกรรมของพชืนั้น 
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การจ าแนกประเภทของเมล็ดพันธ์ุผัก สามารถจ าแนกโดยพันธุกรรม และวิธีการผลิต 
ดังนี้ 

1. พันธุ์ผสมเปิด ห รือพันธุ์ป ล่อย (Open pollinated variety) คือ  พัน ธุ์ที่ มีลักษณะ
พนัธุกรรม เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน อาจเป็นพนัธุ์พื้นเมืองที่ นิยมปลูกทั่วไป หรือได้รับการ
คดัเลือกพนัธุ์ โดยเลือก ตน้ที่ดี จากนั้นน าเมล็ดพนัธุ์มาขยายพนัธุ์โดยเปิด โอกาสให้มีการผสมเกสร 
อยา่งอิสระ หรือผสม ขา้มแบบสุ่ม มีการควบคุมการถ่ายละอองเกสร ไม่ให้มีการผสมขา้มพนัธุ์อ่ืน 
จากนั้นเก็บเมล็ดพนัธุม์าจ าหน่ายต่อไป  

2. พันธุ์ลูกผสม (Hybrid variety) คือ พันธุ์ที่ เป็นลูกชั่วแรก ซ่ึงได้จากการผสมข้าม 
ระหว่างพนัธุท์ี่มีพื้นฐาน ทางพนัธุกรรมแตกต่างกนั เช่น ผลผลิตสูง ตา้นทานโรค และแมลง คุณภาพ
ผลผลิตสูง พนัธุผ์สมเปิดมกัมีเมล็ดพนัธุ์ราคาถูกวา่พนัธุ์ลูกผสม ส่วนพนัธุลู์กผสมจะมีลกัษณะเด่นคือ
ความสม ่ าเสมอ ทางพนัธุกรรมและลักษณะที่ แสดงออกมากกว่าพนัธุ์ผสมเปิด นอกจากน้ีพนัธุ์
ลูกผสมมีเมล็ดพนัธุท์ี่คุณภาพสูง เช่น อตัราความงอกสูง อายกุารเก็บเก่ียว และคุณภาพ ของผลผลิตสูง 
และสม ่าเสมอ แต่พนัธุผ์สมเปิดมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม ศตัรูพชืไดดี้กวา่พนัธุลู์กผสม 

ในตลาดเมล็ดพนัธุผ์กัยงัคง มีผกัหลายชนิด ที่ยงันิยมใชเ้มล็ดพนัธุผ์สมเปิด เน่ืองจากการ
ผลผลิตเมล็ดพนัธุลู์กผสมยุง่ยาก ผลผลิต และราคาเมล็ดพนัธุข์องพนัธุ์ผสมเปิด ยงัคุม้ค่าในการลงทุน
มากกว่า การใชพ้นัธุลู์กผสม เช่น ผกัตระกูลกะหล ่า ไดแ้ก่ กวางตุง้ คะนา้ และผกักาดหัวบางพนัธุ์ ผกั
ตระกูลถัว่ทุกชนิด ผกักาดหอม และผกับุง้จีน 

ในเร่ืองของอัตราการงอกของเมล็ดพนัธุ์นั้ น ตามพระราชบัญญัติพนัธุ์พืช ก าหนด
มาตรฐานอัตราความงอก ของผกัทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 70 ยกเวน้ผกับุง้จีน และพริก ก าหนดไว้
มากกวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงหมายความวา่ ถา้มีเมล็ดพนัธุผ์กั 100 เมล็ด สามารถไดต้น้กลา้ 50-70 ตน้ ตามแต่
ละประเภท  (การจ าแนกเมล็ดพนัธุผ์กั, 2552: ออนไลน์) 
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2.2  ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 ฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรม และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยสรุปผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยู่
ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี  สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ 
ที่มีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพษิในซูเปอร์มาเกต พบวา่  
 1. ปัจจยัทางจิตวิทยา ทางด้านแรงจูงใจมีผลในระดับสูงมากต่อการบริโภคผกัปลอด
สารพิษเน่ืองจากตอ้งการความปลอดภยัในการรับประทานและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่มี
สารพษิตกคา้ง ทางดา้นแรงการรับรู้ มีผลในระดบัสูงต่อการมีหน่วยงานของราชการให้ค  ารับรองกบั
ทางบริษทัผูผ้ลิตท าใหม้ัน่ใจ  
 2. ดา้นส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษในซูเปอร์มา
เกต ทางดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า มีทศันคติต่อคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมี
ความปลอดภยัในการบริโภค ความสดใหม่ของผกัปลอดสารพิษ บรรจุภณัฑ์มีตรารับรองคุณภาพ 
ทางดา้นราคา พบวา่ทศันคติต่อความคุม้ค่าในเร่ืองราคาเม่ือเทียบกบัคุณประโยชน์ ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพและปริมาณบรรจุ ทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย พบว่า 
ทศันคติต่อการจดัวางผกัปลอดสารพิษบริเวณแผนกอาหารสด ความสะดวกในการเลือกซ้ือผกัปลอด
สารพษิ และความหลากหลายในการเลือกซ้ือในระดบัดี 
 3. พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพษิ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานผกั
ปลอดสารพิษ คือ ผกัคะน้า ผกับุง้  กระเพรา  ผกักาดขาว ตามล าดบั การน าไปบริโภคคือ แบบน ามา
ผดั และรับประทานสด เป็นตน้ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ คนในครอบครัว ปัจจยัหลกัที่ท  า
ใหต้ดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิ คือ เพือ่สุขภาพ คุณภาพ ความสะอาด โดยความถ่ีในการบริโภค 4.48 
คร้ัง/เดือน และค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังที่ซ้ือผกัปลอดสารพษิ 128.44 บาท 
 สุมิตรา กันธะวงค์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
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สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายใุนช่วง 51 - 60 ปี สถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพหลกั
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ซ้ือผกัปลอดสารพิษ
มากกวา่ผกัทัว่ไป มีความคิดเห็นวา่ผกัปลอดสารพษิคือผกัที่ไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกเลย มีความ
ระมดัระวงัใส่ใจในสุขภาพระดบัมาก  
 ดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เลือกประเภทของผกัปลอดสารพิษที่นิยมซ้ือมาก
ที่สุด คือ ผกักาดชนิดต่างๆ ผกัคะน้า ผกัพื้นบา้น ตามล าดบั ตดัสินใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษดว้ย
ตนเอง ซ้ือผกัปลอดสารพษิ 2 - 3 วนัต่อคร้ัง นิยมซ้ือผกัปลอดสารพษิในช่วงเวลา 6.00 - 10.00 น. นิยม
ซ้ือผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกรคือที่ตลาดนัดศูนยว์ิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มช. สถานที่
อ่ืนๆ ที่ซ้ือผกัปลอดสารพิษคือตลาดสด เหตุผลของการซ้ือผกัปลอดสารพษิเพราะหลีกเล่ียงอนัตราย
จากสารเคมีตกคา้งในผกั ส่ือที่ท  าให้รับทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษคือ 
จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว หรือคนที่เคยซ้ือ เกณฑ์การประเมินเพื่อเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษโดย
พิจารณาจากคุณภาพของสินคา้ ปริมาณเฉล่ียในการซ้ือผกัปลอดสารพิษแต่ละคร้ัง     คร้ังละ 1 - 2 
กิโลกรัม มีค่าใชจ่้ายในซ้ือผกัปลอดสารพิษคร้ังละ 51 - 100 บาท ซ้ือผกัปลอดสารพิษแลว้ส่วนใหญ่มี
ความพอใจมาก 
 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัที่มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์มีความมัน่ใจว่าปลอดสารพษิ มีป้ายรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภยั มีผกัหลายชนิดให้เลือก ปัจจยัด้านราคา ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาที่
ชดัเจน มีหลายระดับราคาให้เลือก ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความสะอาดของสถานที่จดั
จ  าหน่าย สถานที่จดัจ  าหน่ายใกล้บ้าน/ที่ท  างาน/ใกล้โรงเรียน มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย และ
ความส าคญัที่มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ปิยวรรณ คงสาคร(2552) ข้อมูลจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน เร่ืองรู้เท่าทนัพิษภยัในแหล่งอาหาร กล่าวว่า กลุ่มพืชผกัและผลไม้ ขอ้มูลจากวารสาร
เกษตรกรรมธรรมชาติ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รายงานถึงการส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
ผกัในปัจจุบัน พบว่า ผกัที่ผูบ้ริโภคนิยมมากที่ สุด 12 ชนิด ได้แก่ ผกัคะน้า ผกับุ ้งจีน ถั่วฝักยาว 
กะหล ่าปลี แตงกวา ผกักาดขาว ต าลึง กวางตุง้ ตน้หอม ผกัชี ขา้วโพดอ่อน และหัวไชเทา้ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็น "ผกัจีน" มิใช่เป็นพชืผกัพื้นบา้น ของไทย เราไดน้ าเมล็ดพนัธุพ์ชืเหล่าน้ีมาจากประเทศจีน เป็นผกั
ที่ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ท าให้เกษตรกรบางรายหันไปพึ่งพิง การใชปุ้๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลง พืชผกั
เหล่าน้ีจึงมีสารเคมีปนเป้ือนมากกว่าผกัพื้นบา้นของไทย สอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ได้ท  าการส ารวจสุ่มตรวจผกัทัว่ไปและผกัที่โฆษณาว่าปลอดภยัจาก
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สารเคมีในพื้นที่ 59 จงัหวดั ในปี พ.ศ. 2552 และขอ้มูลจากกองวตัถุมีพษิทางการเกษตร ยนืยนัตรงกนั
วา่ ผกัที่ตรวจพบสารพิษตกคา้งมากที่สุด ไดแ้ก่ ผกัคะน้า กะหล ่าปลี ถัว่ฝักยาว ผกับุง้จีน ผกักาดขาว 
ผกักวางตุง้ ซ่ึงลว้นแต่เป็นผกัที่ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากที่สุดดว้ย 

ผลการส ารวจอีกประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจคือ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัของ
ผูบ้ริโภค พบว่า ส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผกัโดยดูว่าผกัมีรูไหม ถา้มีรู แสดงว่าเป็นผกัที่ไม่ใช้สารเคมี
พอ่คา้แม่คา้บางรายที่รู้แกว จะสั่งใหเ้กษตรกรหาหนอนมากินใบผกัให้เป็นรูก่อนเก็บมาขาย ทั้งๆ ที่ผกั
นั้นเป็นผกัที่ใชส้ารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก แต่ผูข้ายกลบัอ้างว่า ผกัเหล่านั้นเป็นผกัปลอดสาร 
เพือ่จะขายไดใ้นราคาดีขึ้น 

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงันิยมเลือกซ้ือผกัที่ดูสด ไม่เห่ียว ดูกา้น ใบ ดอกที่แข็ง เต่งตึง อวบ
ใหญ่ดูน่ารับประทาน ท าให้พ่อคา้แม่คา้ทั้งหลายสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อรักษาความสดของผกั ไม่ให้
เห่ียวเฉา เพือ่จูงใจผูซ้ื้อ ซ่ึงวิธีการทัว่ไปที่ปฏิบติักนัคือ จดัผกัไวใ้นที่ร่ม หลีกเล่ียงแสงแดด หมัน่พรม
น ้ าตลอดเวลา แต่ระวงัไม่ใหชุ่้มมาก เพราะอาจจะท าใหผ้กัเน่าได ้พอ่คา้แม่คา้บางรายจะตดัแต่งหรือริด
ใบที่เสียๆ ออก เหลือเฉพาะที่สดๆ จากนั้นใชผ้า้ขาวบางชุบน ้ าหมาดๆ คลุมไว ้

พ่อคา้แม่คา้หัวใสบางรายใชว้ิธีพิเศษโดยการแช่ผกั เช่น ถัว่ฝักยาว ในน ้ าละลายที่ผสม
ยาทมัใจ ซ่ึงเป็นยาบรรเทาอาการปวดชนิดหน่ึง หรือไม่ก็ใชส้ารส้มละลายน ้ ารดผกั หรือจุ่มผกัแช่ไว ้
เช่น ชะอม เพื่อท าให้ยอดแข็ง ไม่เห่ียวง่าย หรือถั่วงอก เพื่อท าให้ขาวดูน่ารับประทานขึ้นแต่ที่หนัก
กวา่นั้นคือ การใชน้ ้ ายาฟอร์มาลีน หรือที่รู้จกักนัดีวา่เป็นน ้ ายาดองศพ ราด รด จุ่ม และทั้งแช่ผกัจ าพวก
ถั่วฝักยาว คะน้า ชะอม ต าลึง ท  าให้ผกัสด ไม่เห่ียวเน่าง่าย เพื่อจะขายได้ราคาดี โดยพ่อค้าแม่ค้า
เหล่านั้นไม่ไดค้  านึงวา่พษิภยัจากสารเคมีปนเป้ือนอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคเลยสกันิด 
 สว่าง ธรรมขันธ์ (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเมล็ดพนัธุ์ผกัของเกษตรในเขตอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย รวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกผกัเพื่อจ  าหน่ายและบริโภค ในเขตอ าเภอแม่ลาว จ านวน 390 คน  ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย โปรแกรมส าเร็จรูปมีสถิติเก่ียวขอ้งคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ51 
ปีขึ้นไป และการศึกษาในระดบัประถมศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,000 – 5,000 บาท ประเภทของ
พืชผกัที่ปลูก คือใชเ้ป็นผลเป็นอาหารและใชใ้บเป็นอาหาร จ านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยเกษตรกรจะ
พจิารณาชนิดของสายพนัธุ์เมล็ดผกัเป็นอนัดบัแรก โดยตรายีห่้อเคร่ืองบิน เป็นตรายีห่้อที่นิยมซ้ือมาก
ที่สุด และจะซ้ือจากร้านคา้ในตลาด หรือร้านขายอุปกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่แลว้เกษตรกรมีพื้นที่
ปลูกผกัต ่ากวา่ 5 ไร่ต่อปี  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธุข์องเกษตรกร 
คือ ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นบริษทัที่มีช่ือเสียง ให้ผลผลิตสูง ด้านราคา ราคามีความหลากหลายตาม
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ขนาดที่บรรจุและปริมาณพื้นที่ตอ้งการปลูก และราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพของเมล็ดพนัธุ์ ดา้น
ช่องทางการจ าหน่าย ร้านคา้จ าหน่ายอยู่ใกลบ้า้นหรืออยู่ในชุมชน ซ้ือง่ายสะดวก ด้านการส่งเสริม
การตลาด การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ และบริษทัออกมาแนะน าในการปลูกเยีย่มเยยีนสม ่าเสมอ ส่วน
เมล็ดพนัธุท์ี่เกษตรกรตอ้งการ คือ เมล็ดพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตสูง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ขายไดผ้ลราคา
ดี มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตใหเ้ลือกจ าหน่ายหลายแห่ง และมีพอ่คา้เขา้มารับซ้ือผลผลิต 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา  
 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองมีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

1) ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ โดยใช้แนวคิดจากค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หา
ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6W และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) 
ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

2) ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัซองในช่วงเวลาไม่เกิน 6 
เดือน ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อน าไปปลูกเพื่อบริโภค 

3) ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 300 ราย โดยใช้ตารางขนาดตวัอย่าง
ของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2553: 187) เน่ืองจากประชากรท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง 
เป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวน ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิคสุ่มตวัอยา่งแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างท าการจ าแนกตามประเภทลกัษณะของท่ีอยู่อาศยัได้แก่ แบบบา้นเด่ียว 
จ านวน 150 ราย และ แบบบา้นทาวน์โฮม จ านวน 150 ราย โดยการแจกแบบสอบถามใน 2 พื้นท่ี เป็น
พื้นท่ีท่ีมีตลาดการจ าหน่ายสินคา้การเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวนขนาดใหญ่ คือ 1. เขตจตุจกัร      
2. เขตทววีฒันา 
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3.2 วธีิการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการส ารวจผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน  

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการ

ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง ประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร 
ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี
ไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร   

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั
แบบซองของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean)และร้อยละ (Percentage) 
โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ส าหรับแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้มาตรวดัแบบ Rating Scale การ
ใชเ้กณฑก์ารแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2553) 
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   ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ระดบัคะแนน 
     นอ้ยท่ีสุด   1 
     นอ้ย    2 
     ปานกลาง   3 
     มาก    4 
     มากท่ีสุด   5 

ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละ
ระดบัตามช่วงคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 

 
3.5 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา                                           
  สถานท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  คือ  คณะบริหา รธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุผกัซองในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
3.6 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558 และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั
แบบซองฟอยลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัซองจ าแนกตามเพศ 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 126 42.00 
หญิง 174 58.00 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 42.00  
 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 12 4.00 
21-30 ปี 86 28.67 
31-40 ปี 101 33.67 
41-50 ปี 48 16.00 
51–60  ปี 39 13.00 
61 ปีข้ึนไป 14 4.67 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี  4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.67 

รองลงมาคือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.67 และ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00  
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 148 49.34 
สมรส 142 47.33 
หมา้ย / คู่สมรสเสียชีวติ 10 3.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นโสดมากท่ีสุด 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.34 
รองลงมาคือสมรส  คิดเป็นร้อยละ 47.33 และหมา้ย / คู่สมรสเสียชีวติ คิดเป็นร้อยละ 3.33 

 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 54 18.00 
ปริญญาตรี 185 61.67 
สูงกวา่ปริญญาตรี 61 20.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 61.67 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.33 และ ต ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 18.00 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 27 9.00 
ขา้ราชการ 39 13.00 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 24 8.00 
พนกังานเอกชน 116 38.67 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 59 19.67 
เกษตรกร 6 2.00 
พอ่บา้น/แม่บา้น 23 7.66 
อ่ืนๆ 6 2.00 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ : อ่ืนๆไดแ้ก่  ขา้ราชการบ านาญ 4 ราย , แพทย ์2 ราย 

 
จากตารางท่ี  4.5 ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

38.67 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 19.67 และอาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 
13.00  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 49 16.33 
15,001 – 35,000 บาท 126 42.00 
35,001 – 55,000 บาท 73 24.34 
55,001 – 75,000 บาท 25 8.33 
75,001 – 95,000 บาท 9 3.00 
มากกวา่ 95,000 บาท 18 6.00 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 35,000 บาท มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ 35,001 – 55,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.34 และไม่เกิน 15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.33  
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั จ านวน ร้อยละ 

บา้นเด่ียว 150 50.00 
บา้นทาวน์โฮม 150 50.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาศยัอยู่บา้นเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 50.00 และบา้น
ทาวน์โฮม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 
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4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เมลด็พนัธ์ุผกัซอง 
 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 

ประเภทของเมลด็พนัธ์ุผกัซอง จ านวน ร้อยละ 

ผกักาดขาว 70 23.33 
ผกักาดหวั 21 7.00 
ผกักาดกวางตุง้ 115 38.33 
ผกักาดหอม 58 19.33 
คะนา้ 153 51.00 
กะหล ่าปลี 20 6.67 
ถัว่ฝักยาว 113 37.67 
ถัว่แขก  14 4.67 
ถัว่ลนัเตา  27 9.00 
มะเขือเทศ 81 27.00 
มะเขือเปราะ 49 16.33 
มะเขือยาว 43 14.33 
มะเขือม่วง 15 5.00 
พริกเผด็ 48 16.00 
พริกข้ีหนู 144 48.00 
แตงกวา  77 25.67 
 แตงร้าน 10 3.33 
แตงโม 21 7.00 
ฟักทอง  51 17.00 
บวบ 47 15.67 
มะระ 22 7.33 
ผกับุง้ 158 52.67 
ค่ืนช่าย 46 15.33 
ผกัชี 101 33.67 
โหระพา 116 38.67 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 

ประเภทของเมลด็พนัธ์ุผกัซอง จ านวน ร้อยละ 

กระเพรา 122 40.67 

แครอท 13 4.33 
ผกัสลดั 83 27.67 
หอมแบ่ง 19 6.33 
มะละกอ 51 17.00 
อ่ืนๆ 20 6.67 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าเตา้ 3 ราย เมล่อน  5 ราย ขา้วโพด 5 ราย มะเขือเทศเชอร์ร่ี  7 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซองคือ 
ผกับุง้ คิดเป็นร้อยละ 52.67 รองลงมา คือ คะน้า คิดเป็นร้อยละ 51.00 และ พริกข้ีหนู คิดเป็นร้อยละ 
48.00 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลข์องทาง
บริษทั 

บริษัท จ านวน ร้อยละ 

บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) 210 70.00 
บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั (ตราศรแดง) 71 23.67 
บริษทั สยามเคมีเกษตร จ ากดั                
(ตราปลาวาฬ) 

41 13.67 

บริษทั ฉัว่ยง่เซง้พนัธ์ุพืช จ ากดั             
(ตราสามเอ) 

102 34.00 

บริษทั เมโทรซีด การเกษตร จ ากดั       
(ตราภูเขาทอง) 

45 15.00 

บริษทั เพื่อนเกษตร จ ากดั (ตราดอกแตง) 54 18.00 
จ าไม่ได ้ 39 13.00 
อ่ืนๆ 25 8.33 

  หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
  อ่ืนๆ ไดแ้ก่  :  ตราก าไรทองมงักรคู่ 9 ราย  ตราสตางค ์6 ราย  ตราอบทอง 5 ราย  เมลด็พนัธ์พ้ืนบา้น 5 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์
ของทางบริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ บริษทัฉัว่ยง่เซ้งพนัธ์ุ
พืช จ ากดั (ตราสามเอ) คิดเป็นร้อยละ 34.00 และบริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากดั (ตราศรแดง) คิดเป็น  
ร้อยละ 23.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 24 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเหตุผลท่ีท าใหท้่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง 

เหตุผลที่ท าให้ท่านซ้ือเมลด็พันธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

ตอ้งการปลูกผกัรับประทานเพื่อ
หลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมี
สารเคมีตกคา้ง 

205 68.33 

ตอ้งการปลูกเป็นงานอดิเรกและ
ตกแต่งบา้นเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

142 47.33 

ตอ้งการปลูกเป็นกิจกรรมของ
ครอบครัวในการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดี 

44 14.67 

มีความสนใจในการทดลองปลูกผกั 151 50.33 
 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการปลูกผกัรับประทานเพื่อ
หลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 68.33รองลงมา มีความสนใจในการ
ทดลองปลูกผกั คิดเป็นร้อยละ 50.33 และตอ้งการปลูกเป็นงานอดิเรกและตกแต่งบา้นเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 47.33  
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ผู้ทีม่ีส่วนส าคัญทีสุ่ดในการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือเมลด็พนัธ์ุ 

จ านวน ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครัว 163 54.33 
เพื่อนบา้น 15 5.00 
เพื่อนร่วมงาน 7 2.33 
พนกังานขาย 38 12.67 
ตนเอง 77 25.67 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ คือสมาชิกใน

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 54.33 รองลงมา คือ ตนเองคิดเป็นร้อยละ 25.67 และพนกังานขาย คิดเป็น
ร้อยละ 12.67 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามปริมาณในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 

ปริมาณในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

1-2 ซอง  77 25.67 
3-5 ซอง 125 41.67 
6-7 ซอง  41 13.66 
มากกวา่ 7 ซอง 57 19.00 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 3-5 ซอง มากท่ีสุด    

คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา คือ 1-2 ซอง คิดเป็นร้อยละ 25.67 และ มากกวา่ 7 ซอง คิดเป็นร้อยละ 
19.00  
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 ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 15 บาท 11 3.67 
16-50 บาท 111 37.00 
51-100 บาท 94 31.33 
มากกวา่ 100 บาท 84 28.00 

รวม 300 100.00 
     

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั16-50 บาท 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ 51-100 บาทคิดเป็นร้อยละ 31.33 และมากกวา่ 100 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.00  
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
จากส่ือใด  

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
ป้ายโฆษณา 101 33.67 
เพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า 135 45.00 
อินเทอร์เน็ต  103 34.33 
วารสารการเกษตร/หนงัสือพิมพ ์ 71 23.67 
โทรทศัน์/วทิยุ  4 1.33 
อ่ืนๆ 20 6.67 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ตั้งโชวห์นา้ร้าน 7 ราย จุดจ าหน่ายสินคา้ 2 ราย   รีววิ 2 ราย งานแสดงสินคา้ 4 ราย ตลาดตน้ไม ้5 ราย  
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรับทราบมีขอ้มูลเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
จาก เพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต  คิดเป็น
ร้อยละ 34.33 และ ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 33.67 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการค้นหาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยล ์

การค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัเมล็ดพนัธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

รายละเอียดของสายพนัธ์ุผกั 135 45.00 
รายละเอียดวธีิการเพาะปลูก 219 73.00 
ราคาของเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 67 22.33 
โปรโมชัน่การจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 20 6.67 
สถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 79 26.33 
   หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัดา้น
รายละเอียดวิธีการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมา คือ รายละเอียดของสายพนัธ์ุผกั คิดเป็น
ร้อยละ 45.00 และสถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง คิดเป็นร้อยละ 26.33 
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์ 

ความถี่ในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุผัก จ านวน ร้อยละ 

มากกวา่สัปดาห์ละคร้ัง  4 1.33 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 13 4.33 
เดือนละ 1 คร้ัง 51 17.00 
2 เดือน 1 คร้ัง 41 13.67 
3 เดือน 1 คร้ัง  108 36.00 
มากกวา่ 3 เดือน 1 คร้ัง 83 27.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 3 เดือน 1 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 36.00 รองลงมา มากกว่า 3 เดือน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 27.67 และเดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็น     
ร้อยละ 17.00  
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวนัท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์วนัใดบ่อยท่ีสุด 

วนัทีซ้ื่อเมลด็พนัธ์ุผกับ่อยที่สุด จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์  21 7.00 
วนัองัคาร  3 1.00 
วนัพุธ  23 7.67 
วนัพฤหสับดี 2 0.66 
วนัศุกร์ 17 5.67 
วนัเสาร์ 126 42.00 
วนัอาทิตย ์ 108 36.00 

รวม 300 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั บ่อยท่ีสุด คือ วนัเสาร์     
คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ วนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 7.67 

 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

สถานที่ จ านวน ร้อยละ 

ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 137 45.67 
ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 157 52.33 
ตลาดบางใหญ่ (จงัหวดันนทบุรี) 30 10.00 
อ่ืนๆ 88 29.33 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Home Pro 2 ราย , งานเกษตรแฟร์ 3 ราย , งานบา้นและสวนแฟร์ 7 ราย , งานแสดงสินคา้ 9 ราย 
ตลาดตน้ไม ้7 ราย ,  หา้งสรรพสินคา้ 22 ราย , ร้านขายตน้ไม ้8 ราย , ทางอินเทอร์เน็ต 5 ราย ,ร้านคา้ใกลบ้า้น 25 ราย 

 
จากตารางท่ี  4.18 พบว่าสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง 

คือ ท่ีตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมาคือ ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 
คิดเป็นร้อยละ 45.67 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 29.33 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลบ์่อยท่ีสุด 

สถานทีซ้ื่อเมลด็พนัธ์ุผกับ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 92 30.67 
ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 135 45.00 
ตลาดบางใหญ่ (จงัหวดันนทบุรี) 19 6.33 
อ่ืนๆ 54 18.00 

รวม 300 100.00 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Home Pro 2 ราย , ตลาดตน้ไม ้5 ราย ,  หา้งสรรพสินคา้ 18 ราย , ร้านขายตน้ไม ้4 ราย , ทาง
อินเทอร์เน็ต 5 ราย ,ร้านคา้ใกลบ้า้น 20 ราย 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่าสถานท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกับ่อยท่ีสุด คือ ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวี
วฒันา) คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) คิดเป็นร้อยละ 30.67และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเหตุผลใดท่ีท่านตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยลจ์ากแหล่งจ าหน่าย 

เหตุผลที่ท่านตัดสินใจซ้ือจากแหล่งจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

ราคาถูก  77 25.67 
สะดวก 191 63.67 
มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 178 59.33 
เป็นเส้นทางท่ีผา่นเป็นประจ า 61 20.33 
คุณภาพเช่ือถือได ้  83 27.67 
อ่ืนๆ 1 0.33 
   หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์การเพาะปลูกครบทุกอยา่ง  1 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัจากแหล่ง
จ าหน่าย เพราะ สะดวก คิดเป็นร้อยละ 63.67 รองลงมาคือ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 
59.33 และคุณภาพเช่ือถือได ้คิดเป็นร้อยละ 27.67 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามลกัษณะร้านจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ลกัษณะร้านจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

ร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร 257 85.67 
ร้านอาหารและอุปกรณ์เล้ียงสัตว ์ 22 7.33 
ร้านขา้วสารและธญัพืช  25 8.33 
ร้านโชวห่์วย 18 6.00 
หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
(Home Pro, Big C) 

86 28.67 

อ่ืนๆ 22 7.33 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ร้านขายตน้ไม ้ 10 ราย ทางอินเทอร์เน็ต 12 ราย   

 
 จากตารางท่ี  4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยล์จากร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 85.67 รองลงมา คือ ห้างสรรพสินค้า/
ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Home Pro, Big C) คิดเป็นร้อยละ 28.67 และ ร้านขา้วสารและธญัพืช คิดเป็นร้อยละ 
8.33 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามโอกาสซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

โอกาสซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือปลูกประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็น
ตน้ 

218 72.67 

ซ้ือปลูกเฉพาะเหตุการณ์ เช่น การทดลองปลูกผกั 82 27.33 
รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.22 พบว่าโอกาสในการซ้ือเมล็ดพัน ธ์ุผ ักแบบซองฟอยล์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ซ้ือปลูกประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้ คิดเป็น     
ร้อยละ 72.67 และซ้ือปลูกเฉพาะเหตุการณ์ เช่น การทดลองปลูกผกั คิดเป็นร้อยละ 27.33 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตัดสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

คุณภาพของสินคา้ เช่น สินคา้ไดรั้บรองตามมาตรฐานของ
กรมวชิาการเกษตร 

178 59.33 

บรรจุภณัฑผ์กัซองโดดเด่น 74 24.67 
ช่ือเสียงตราสินคา้ 157 52.33 
ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 190 63.33 
ราคาเหมาะสม และเท่าเทียบกนัทุกบริษทั 108 36.00 
สถานท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้เช่ือถือได ้ 45 15.00 
พนกังานของร้านแนะน าสายพนัธ์ุผกั 60 20.00 
การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 29 9.67 
อ่ืนๆ  7 2.33 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  อตัราการงอก 3 ราย ,  การหมดอาย ุ1 ราย , ไม่ระบุ 3 ราย 
 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ด

พนัธ์ุผกั คือ ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมา คือ คุณภาพของสินคา้ เช่น 
สินคา้ได้รับรองตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 59.33 และ ช่ือเสียงตราสินคา้ 
คิดเป็นร้อยละ 52.33  
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ลกัษณะการเลอืกซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั จ านวน ร้อยละ 

ท่านเลือกหยบิสินคา้เอง 271 90.33 
ใหพ้นกังานขายแนะน า 21 7.00 
ซ้ือจากเวบ็ไซต ์ 8 2.67 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

คือ เลือกหยบิสินคา้เอง คิดเป็นร้อยละ 90.33 รองลงมา คือ ใหพ้นกังานขายแนะน า คิดเป็นร้อยละ 
7.00 และซ้ือจากเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 2.67  
 
ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ 

ลกัษณะการปลูกเมลด็พนัธ์ุผัก จ านวน ร้อยละ 

การปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ  184 61.34 
การปลูกลงดิน  106 35.33 
การปลูกแบบน ้า ไฮโดรโปรนิค 10 3.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ 
ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ คิดเป็นร้อยละ 61.34 รองลงมาคือ การปลูกลงดิน คิดเป็น  ร้อยละ 
35.33 และการปลูกแบบน ้า ไฮโดรโปรนิค คิดเป็นร้อยละ 3.33  
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเวลาท่ีเร่ิมปลูกผกัจากเมล็ดพนัธ์ุหลงัจากซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

เวลาทีเ่ร่ิมปลูกหลงัจากซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั 
แบบซองฟอยล์ 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 166 55.34 
หลงั 2 สัปดาห์ 91 30.33 
หลงั 3 สัปดาห์ 25 8.33 
มากกวา่ 4 สัปดาห์ 18 6.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เร่ิมปลูกหลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ
ซองฟอยล์มาแลว้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.34 รองลงมาคือ หลงั 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
30.33 และหลงั 3 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 
ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความรู้สึกต่อเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ซ้ือไป 

ความรู้สึกต่อเมลด็พนัธ์ุทีซ้ื่อไป จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 40 13.33 
พอใจมาก 154 51.34 
เฉยๆ 100 33.00 
ไม่พอใจ 6 2.00 
ไม่พอใจมากท่ีสุด 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.27 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ
ซองฟอยล์ท่ีซ้ือไป รู้สึกว่าพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 51.34 รองลงมาคือ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และพอใจมากท่ีสุด ไม่พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.33 
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4.3 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกัแบบซองของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีประเภทของเมลด็พนัธ์ุให้
เลือกหลากหลาย 

123 
(41.00) 

148 
(49.33) 

27 
(9.00) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.31 
(มาก) 

เมลด็พนัธ์ุมีคุณภาพสูง เช่น 
การงอกดี 

120 
(40.00) 

145 
(48.43) 

34 
(11.33) 

1 
(0.33) 

0 
(0.00). 

4.28 
(มาก) 

เมลด็พนัธ์ุท่ีน ามาจ าหน่าย
ไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ 

74 
(24.67) 

146 
(48.67) 

72 
(24.00) 

5 
(1.67) 

3 
(1.00) 

3.94 
(มาก) 

ช่ือเสียงตราสินคา้ของ
บริษทั 

59 
(19.67) 

137 
(45.67) 

91 
(30.33) 

6 
(2.00) 

7 
(2.33) 

3.78 
(มาก) 

ซองบรรจุภณัฑส์วยงาม 35 
(11.67) 

109 
(36.33) 

105 
(35.00) 

34 
(11.33) 

17 
(5.67)) 

3.37 
(ปานกลาง) 

รูปภาพสายพนัธ์ุผกับน
หนา้ซองฟอยลมี์ความ
ชดัเจน 

91 
(30.33) 

134 
(44.67) 

61 
(20.33) 

12 
(4.00) 

2 
(0.67) 

4.00 
(มาก) 

สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ี
ตอ้งการ 

133 
(44.33) 

141 
(47.00) 

17 
(5.67) 

9 
(3.00) 

0 
(0.00) 

4.33 
(มาก) 

มีรายละเอียดวธีิการปลูก
สายพนัธ์ุผกัท่ีชดัเจน 

84 
(28.00) 

144 
(48.00) 

50 
(16.67) 

18 
(6.00) 

4 
(1.33) 

3.95 
(มาก) 

อายเุก็บรักษาของสินคา้ 91 
(30.33) 

135 
(45.00) 

71 
(23.67) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.05 
(มาก) 

ขนาดบรรจุตอ่ซอง
เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

72 
(24.00) 

108 
(36.00) 

85 
(28.34) 

31 
(10.33) 

4 
(1.33) 

3.71 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมากยกเวน้ปัจจยัย่อยดา้นซองบรรจุภณัฑ์สวยงาม ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปาน
กลาง 



 
 

 

 35 

ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
 

ด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาถูกกวา่ตราสินคา้อ่ืน 28 
(9.33) 

88 
(29.43) 

127 
(42.33) 

47 
(15.67) 

10 
(3.33) 

3.26 
(ปานกลาง)  

การใหส่้วนลด 24 
(8.00) 

69 
(23.00) 

125 
(41.67) 

53 
(17.67) 

29 
(9.66) 

3.02 
(ปานกลาง) 

มีป้ายราคาติดท่ีซอง 78 
(26.00) 

128 
(42.67) 

64 
(21.33) 

17 
(5.67) 

13 
(4.33) 

3.80 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปานกลางยกเวน้ปัจจยัยอ่ยดา้นมีป้ายราคาติดท่ีซอง ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของปัจจัยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หาซ้ือไดง่้าย 157 
(52.33) 

115 
(38.33) 

23 
(7.67) 

5 
(1.67) 

0 
(0.00) 

4.41 
(มาก) 

มีขายอยูท่ัว่ไป 127 
(42.33) 

123 
(41.00) 

36 
(12.00) 

11 
(3.67) 

3 
(1.00) 

4.20 
(มาก) 

มีร้านขายเฉพาะของตรา
สินคา้ 

39 
(13.00) 

63 
(21.00) 

105 
(35.00) 

63 
(21.00) 

30 
(10.00) 

3.06 
(ปานกลาง) 

ความสะอาดของสถานท่ี
จ าหน่าย 

51 
(17.00) 

127 
(42.33) 

92 
(30.67) 

25 
(8.33) 

5 
(1.67) 

3.65 
(มาก) 

ท่ีจ  าหน่ายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 89 
(29.67) 

142 
(47.33) 

40 
(13.33) 

18 
(6.00) 

11 
(3.67) 

3.93 
(มาก) 

สามารถสัง่ซ้ือไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น โทรศพัท ์
เวบ็ไซต ์

50 
(16.67) 

87 
(29.00) 

79 
(26.33) 

61 
(20.33) 

23 
(7.67) 

3.27 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่าปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยด้าน มีร้านขายเฉพาะของตราสินคา้และสามารถสั่งซ้ือได้หลาย
ช่องทาง เช่น โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง  
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ตารางที ่4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ทาง
วทิย,ุ หนงัสือพิมพ,์ แผน่พบั
และอินเตอร์เน็ต 

34 
(11.33) 

94 
(31.34) 

99 
(33.00) 

52 
(17.33) 

21 
(7.00) 

3.23 
(ปานกลาง) 

การออกบูธแสดงสินคา้เกษตร
แฟร์ 

41 
(13.67) 

95 
(31.67) 

96 
(32.00) 

49 
(16.33) 

19 
(6.33) 

3.30 
(ปานกลาง) 

การจดัท าวารสารและคู่มือ
วธีิการปลูกผกั 

55 
(18.33) 

112 
(37.33) 

83 
(27.67) 

41 
(13.67) 

9 
(3.00) 

3.54 
(มาก) 

การขายตรงโดยพนกังานขาย
,แคตตาลอ็กและเวบ็ไซต์
บริษทั 

28 
(9.33) 

84 
(28.00) 

81 
(27.00) 

77 
(25.67) 

30 
(10.00) 

3.01 
(ปานกลาง) 

จดัโปรโมชัน่จูงใจ เช่น ลด 
แลก แจก แถม 

27 
(9.00) 

96 
(32.00) 

89 
(29.67) 

69 
(23.00) 

19 
(6.33) 

3.14 
(ปานกลาง) 

จดัโปรโมชัน่ชิงโชครางวลั 29 
(9.66) 

59 
(19.67) 

98 
(32.67) 

69 
(23.00) 

45 
(15.00) 

2.86 
(ปานกลาง) 

พนกังานขายสามารถให้
ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ด้
อยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี 

76 
(25.33) 

132 
(44.00) 

65 
(21.67) 

15 
(5.00) 

12 
(4.00) 

3.82 
(มาก) 

มีบริการหลงัการขายทาง
โทรศพัทแ์ละเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

34 
(11.33) 

67 
(22.33) 

87 
(29.00) 

75 
(25.00) 

37 
(12.33) 

2.95 
(ปานกลาง) 

บริษทัผูผ้ลิตมีการท ากิจกรรม
เพ่ือสงัคม เช่น โครงการปลูก
ผกัในโรงเรียน เป็นตน้ 

41 
(13.67) 

60 
(20.00) 

108 
(36.00) 

58 
(19.33) 

33 
(11.00) 

3.23 
(ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยด้านการจดัท าวารสารและคู่มือวิธีการปลูกผกั และ
พนักงานขายสามารถให้ค  าแนะน าขอ้มูลผลิตภณัฑ์ได้อย่างชัดเจนและอธัยาศยัดี ท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัมาก   
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4.4 ส่วนที ่4 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เมลด็พนัธ์ุผกัซองจ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซองจ าแนกตามเพศ 

ประเภทของเมลด็พนัธ์ุผกัซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผกักาดขาว 29 23.02 41 23.56 
ผกักาดหวั 10 7.94 11 6.32 
ผกักาดกวางตุง้ 47 37.30 68 39.08 
ผกักาดหอม 20 15.87 38 21.84 
คะนา้ 65 51.59 88 50.57 
กะหล ่าปลี 8 6.35 12 6.90 
ถัว่ฝักยาว 44 34.92 69 39.66 
ถัว่แขก  6 4.76 8 4.60 
ถัว่ลนัเตา  13 10.32 14 8.05 
มะเขือเทศ 38 30.16 43 24.71 
มะเขือเปราะ 18 14.29 31 17.82 
มะเขือยาว 12 9.52 31 17.82 
มะเขือม่วง 7 5.56 8 4.60 
พริกเผด็ 25 19.84 23 13.22 
พริกข้ีหนู 65 51.59 79 45.40 
แตงกวา 25 19.84 52 29.89 
แตงร้าน 3 2.38 7 4.02 
แตงโม 13 10.32 8 4.60 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซองจ าแนกตามเพศ 

ประเภทของเมลด็พนัธ์ุผกัซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ฟักทอง 26 20.63 25 14.37 
บวบ 18 14.29 29 16.67 
มะระ 14 11.11 8 4.60 
ผกับุง้ 62 49.21 96 55.17 
ค่ืนช่าย 18 14.29 28 16.09 
ผกัชี 43 34.13 58 33.33 
โหระพา 40 31.75 76 43.68 
กระเพรา 49 38.89 73 41.95 
แครอท 4 3.17 9 5.17 
ผกัสลดั 32 25.40 51 29.31 
หอมแบ่ง 7 5.56 12 6.90 
มะละกอ 21 16.67 30 17.24 
อ่ืนๆ 12 9.52 8 4.60 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าเตา้ 3 ราย เมล่อน  5 ราย ขา้วโพด 5 ราย มะเขือเทศเชอร์ร่ี  7 ราย 
 

  จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกั 
คะนา้ พริกข้ีหนู คิดเป็นร้อยละ 51.59 รองลงมา คือ  ผกับุง้ คิดเป็นร้อยละ 49.21 และกระเพรา  คิดเป็น
ร้อยละ 38.89 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุ ผกับุ้ง คิดเป็นร้อยละ 
55.17 รองลงมา คือ คะนา้ คิดเป็นร้อยละ 50.57  และพริกข้ีหนู คิดเป็นร้อยละ 45.40  
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ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของบริษทัท่ีจ  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซองจ าแนกตามเพศ 

บริษัททีจ่ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุผักซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) 85 67.46 125 71.84 
บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั         
(ตราศรแดง) 

45 35.71 26 14.94 

สยามเคมีเกษตร จ ากดั (ตราปลาวาฬ) 18 14.29 23 13.22 
บริษทั ฉัว่ยง่เซง้ พนัธ์ุพืช จ ากดั     
(ตราสามเอ) 

46 36.51 56 32.18 

บริษทั เมโทรซีด การเกษตร จ ากดั 
(ตราภูเขาทอง) 

22 17.46 23 13.22 

บริษทั เพื่อนเกษตร จ ากดั 
(ตราดอกแตง) 

31 24.60 23 13.22 

จ าไม่ได ้ 12 9.52 27 15.52 
อ่ืนๆ  10 7.94 15 8.62 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  :  ตราก าไรทองมงักรคู่ 9 ราย  ตราสตางค ์6 ราย  ตราอบทอง 5 ราย  เมลด็พนัธ์พ้ืนบา้น 5 ราย 

 

  จากตารางท่ี 4.33 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกบริษทัท่ีจ  าหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุผกัของ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) คิดเป็นร้อยละ 67.46 รองลงมา คือบริษทัฉั่วย่งเซ้ง 
พนัธ์ุพืช จ ากัด (ตราสามเอ) คิดเป็นร้อยละ 36.51 และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด(ตราศรแดง)        
คิดเป็นร้อยละ 35.71  
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกบริษทัท่ีจ  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัของ บริษทั เจียไต๋ 
จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) คิดเป็นร้อยละ 71.84 รองลงมา คือ บริษทั ฉัว่ยง่เซ้ง พนัธ์ุพืช จ ากดั  (ตราสามเอ)  
คิดเป็นร้อยละ 32.18  และจ าไม่ได ้คิดเป็นร้อยละ 15.52 
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ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลท่ีท าให้ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจ าแนกตาม
เพศ 

เหตุผลที่ท าให้ท่านซ้ือเมลด็พันธ์ุผกั
แบบซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตอ้งการปลูกผกัรับประทานเพื่อ
หลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมี
สารเคมีตกคา้ง 

85 67.46 120 68.97 

ตอ้งการปลูกเป็นงานอดิเรกและ
ตกแต่งบา้นเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  

63 50.00 79 45.40 

ตอ้งการปลูกเป็นกิจกรรมของครอบ 
ครัวในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

20 15.87 24 13.79 

มีความสนใจในการทดลองปลูกผกั 64 50.79 87 50.00 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

  
  จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีท าให้ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัแบบซอง ตอ้งการปลูกผกัรับประทานเพื่อหลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง คิดเป็น
ร้อยละ 67.46 รองลงมา คือ  มีความสนใจในการทดลองปลูกผกั คิดเป็นร้อยละ 50.79 และตอ้งการ
ปลูกเป็นงานอดิเรกและตกแต่งบา้นเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวคิดเป็นร้อยละ50.00 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีท าให้ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง ตอ้งการ
ปลูกผกัรับประทานเพื่อหลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 68.97รองลงมา 
คือ มีความสนใจในการทดลองปลูกผกั คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ ตอ้งการปลูกเป็นงานอดิเรกและ
ตกแต่งบา้นเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวคิดเป็นร้อยละ45.40  
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ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั
แบบซอง จ าแนกตามเพศ 

ผู้ใดทีม่ีส่วนส าคัญทีสุ่ดในการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั     

แบบซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครัว 60 47.62 103 59.20 
เพื่อนบา้น 10 7.94 5 2.87 
เพื่อนร่วมงาน 3 2.38 4 2.30 
พนกังานขาย 16 12.70 22 12.64 
ตนเอง 37 29.37 40 22.99 

รวม 126 100.00 174 100.00 

 
  จากตารางท่ี  4.35 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายเลือกผูท่ี้มีส่วนส าคัญท่ีสุดในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั สมาชิกในครอบครัว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมา คือ  
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 29.37 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 12.70 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุผกั สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมา คือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 22.99 และ 
พนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 12.64 
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ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของปริมาณในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจ าแนกตามเพศ 

ปริมาณในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั     
แบบซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1-2 ซอง 32 25.40 45 25.86 
3-5 ซอง 50 39.68 75 43.10 
5-7 ซอง 17 13.49 24 13.79 
มากกวา่ 7 ซอง 27 21.43 30 17.24 

รวม 126 100.00 174 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.36 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัปริมาณ 3-5 ซอง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.68 รองลงมา คือ 1-2 ซอง คิดเป็นร้อยละ 25.40 และมากกว่า 7 ซอง        
คิดเป็นร้อยละ 21.43 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัปริมาณ 3-5 ซอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
43.10 รองลงมา คือ 1-2 ซอง คิดเป็นร้อยละ 25.86 และ มากกวา่ 7 ซอง คิดเป็นร้อยละ 17.24 
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ตารางที ่4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจ าแนกตามเพศ 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั   
แบบซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 15 บาท 5 3.97 3 1.72 
16-50 บาท 46 36.51 65 37.36 
51-100 บาท 34 26.98 60 34.48 
มากกวา่ 100 บาท 41 32.54 43 24.71 

รวม 126 100.00 174 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก   16-
50 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.51 รองลงมา คือ  มากกวา่ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.54 และ 51-
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.98 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 16-50 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37.36 รองลงมา คือ 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.48 และ มากกวา่ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของการรับทราบขอ้มูลเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลจ์ากส่ือใด
จ าแนกตามเพศ 

ส่ือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป้ายโฆษณา 52 41.27 49 28.16 
เพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า 53 42.06 82 47.13 
อินเทอร์เน็ต 42 33.33 61 35.06 
วารสารการเกษตร/หนงัสือพิมพ ์ 35 27.78 36 20.69 
โทรทศัน์/วทิยุ 4 3.17 0 0.00 
อ่ืนๆ  9 7.14 11 6.32 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตั้งโชวห์นา้ร้าน 7 ราย จุดจ าหน่ายสินคา้ 2 ราย   รีววิ 2 ราย งานแสดงสินคา้ 4 ราย ตลาดตน้ไม ้5 ราย 
 

  จากตารางท่ี 4.38 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายรับทราบข้อมูลเมล็ดพนัธ์ุผกัจากส่ือ 
เพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า คิดเป็นร้อยละ 42.06 รองลงมา คือ ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 41.27
และอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงรับทราบข้อมูลเมล็ดพนัธ์ุผกัจากส่ือ เพื่อน/ญาติ/ครอบครัว
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 47.13 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 35.06 และป้ายโฆษณา คิดเป็น
ร้อยละ 28.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 46 

ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ใน
เร่ืองใด จ าแนกตามเพศ 

การค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัเมล็ดพนัธ์ุผกั
แบบซองฟอยล์ในเร่ืองใด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายละเอียดของสายพนัธ์ุผกั 62 49.21 73 41.95 
รายละเอียดวธีิการเพาะปลูก 89 70.63 130 74.71 
ราคาของเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 32 25.40 35 20.11 
โปรโมชัน่การจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกั 7 5.56 13 7.47 
สถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 38 30.16 41 23.56 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

  จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ด
พนัธ์ุผกัในเร่ือง รายละเอียดวิธีการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 70.63 รองลงมา คือ รายละเอียดของสาย
พนัธ์ุผกั คิดเป็นร้อยละ 49.21 และสถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง คิดเป็นร้อยละ 30.16 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกเลือกคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัในเร่ือง  
รายละเอียดวิธีการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 74.71 รองลงมา คือ รายละเอียดของสายพนัธ์ุผกัคิดเป็น
ร้อยละ 41.95 และสถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซองคิดเป็นร้อยละ 23.56 
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ตารางที่ 4.40  แสดงจ านวนและร้อยละของการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลบ์่อยแค่ไหนจ าแนก
ตามเพศ 

ซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ 
บ่อยแค่ไหน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มากกวา่สัปดาห์ละคร้ัง 0 0.00 4 2.30 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 6 4.76 7 4.02 
เดือนละ 1 คร้ัง 24 19.05 27 15.52 
2 เดือน 1 คร้ัง 21 16.67 20 11.49 
3 เดือน 1 คร้ัง 45 35.71 63 36.21 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1 คร้ัง 20 15.87 36 20.69 
อ่ืนๆ  10 7.94 17 9.77 

รวม 126 100.00 174 100.00 
หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 5 เดือน 1 คร้ัง 6 ราย  , มากกวา่ 3 เดือน 1 คร้ัง 21 ราย 
  
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 3 เดือน 1 คร้ัง       
คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมา คือ เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 19.05 และ 2 เดือน 1 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 3 เดือน 1 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 36.21รองลงมา
คือ นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.69 และ เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.52 
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ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นวนัใดบ่อยท่ีสุด 
จ าแนกตามเพศ 

วนัช้ือบ่อยทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ 9 7.14 12 6.90 
วนัองัคาร 3 2.38 0 0.00 
วนัพุธ 9 7.14 14 8.05 
วนัพฤหสับดี 1 0.79 1 0.57 
วนัศุกร์ 6 4.76 11 6.32 
วนัเสาร์ 50 39.68 76 43.68 
วนัอาทิตย ์ 48 38.10 60 34.48 

รวม 126 100.00 174 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเลือกวนัท่ีตอ้งการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 
วนัเสาร์ บ่อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 39.68 รองลงมา คือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 39.68 และวนัจนัทร์
,วนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 7.14 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเลือกวนัท่ีตอ้งการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั วนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 
43.68 รองลงมา คือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 34.48 และวนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 8.05 
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ตารางที ่4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ีท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลจ์  าแนกตามเพศ 

สถานทีท่ีซ้ื่อเมลด็พนัธ์ุผกัแบบซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 52 41.27 85 48.85 
ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 74 58.73 83 47.70 
ตลาดบางใหญ่ (จงัหวดันนทบุรี) 15 11.90 15 8.62 
อ่ืนๆ 32 25.40 56 32.18 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Home Pro 2 ราย , งานเกษตรแฟร์ 3 ราย, งานบ้านและสวนแฟร์ 7 ราย, งานแสดงสินคา้ 9 ราย ตลาด
ตน้ไม ้7 ราย,  หา้งสรรพสินคา้ 22 ราย, ร้านขายตน้ไม ้8 ราย , ทางอินเทอร์เน็ต 5 ราย, ร้านคา้ใกลบ้า้น 25 ราย 
 

  จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั 
ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) คิดเป็นร้อยละ 58.73 รองลงมา คือ ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร)      
คิดเป็นร้อยละ 41.27 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 25.40 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเลือกสถานท่ีท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร)     
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.85 รองลงมา คือ ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) คิดเป็นร้อยละ 47.70 
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 32.18 
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ตารางที ่4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ีท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์บ่อยท่ีสุด จ าแนก
ตามเพศ 

สถานทีท่ีซ้ื่อเมลด็พนัธ์ุผกัแบบซอง
บ่อยทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 29 23.02 63 36.21 
ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 66 52.38 69 39.66 
ตลาดบางใหญ่ (จงัหวดันนทบุรี) 10 7.94 9 5.17 
อ่ืนๆ 21 16.67 33 18.97 

รวม 126 100.00 174 100.00 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Home Pro 2 ราย , ตลาดตน้ไม ้5 ราย,  หา้งสรรพสินคา้ 18 ราย, ร้านขายตน้ไม ้4 ราย , ทาง
อินเทอร์เน็ต 5 ราย, ร้านคา้ใกลบ้า้น 20 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีท่ีซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกั  ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) บ่อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมา คือ ตลาด
จตุจกัร (เขตจตุจกัร) คิดเป็นร้อยละ 23.02 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเลือกสถานท่ีท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ตลาดสนามหลวง 2 (เขต
ทวีวฒันา) คิดเป็นร้อยละ 39.66 รองลงมา คือ ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) คิดเป็นร้อยละ 36.21 และ 
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 18.97 
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ตารางที่ 4.44  แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลท่ีท่านตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลจ์าก
แหล่งจ าหน่ายจ าแนกตามเพศ 

เหตุผลที่ท่านตัดสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัแบบซองฟอยล์จากแหล่งจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ราคาถูก  34 26.98 43 24.71 
สะดวก 83 65.87 108 62.07 
มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 77 61.11 101 58.05 
เป็นเส้นทางท่ีผา่นเป็นประจ า 2 1.59 33 18.97 
คุณภาพเช่ือถือได ้ 8 6.35 43 24.71 
อ่ืนๆ  1 0.79 0 0.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์การเพาะปลูกครบทุกอยา่ง  1ราย 
 
 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุผกัจากแหล่งจ าหน่ายเพราะ สะดวก คิดเป็นร้อยละ 65.87 รองลงมา คือ มีสินคา้ให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 61.11 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 31.75 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัจาก
แหล่งจ าหน่ายเพราะ สะดวก คิดเป็นร้อยละ 62.07 รองลงมา คือ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย คิดเป็น   
ร้อยละ 58.05 และ ราคาถูก คุณภาพเช่ือถือได ้คิดเป็นร้อยละ 24.71 
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ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะร้านจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ จ  าแนก
ตามเพศ 

ลกัษณะร้านจ าหน่ายเมลด็พันธ์ุผกั 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร 116 92.06 141 81.03 
ร้านอาหารและอุปกรณ์เล้ียงสัตว ์ 10 7.94 12 6.90 
ร้านขา้วสารและธญัพืช  6 4.76 19 10.92 
ร้านโชวห่์วย 8 6.35 10 5.75 
หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
(Home Pro, Big C) 

 
28 22.22 

 
58 33.33 

อ่ืนๆ 11 8.73 11 6.32 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ร้านขายตน้ไม ้ 8 ราย ทางอินเทอร์เน็ต 12 ราย  ร้านขายตน้ไม ้2 ราย 
 
 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกประเภทร้านจ าหน่าย
เมล็ดพนัธ์ุผกั ร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 92.06 รองลงมา คือ ห้างสรรพสินคา้/
ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Home Pro, Big C) คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.73 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกประเภทร้านจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกั ร้านเคมี
และอุปกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 81.03 รองลงมา คือ ห้างสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Home 
Pro, Big C) คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ ร้านขา้วสารและธญัพืช คิดเป็นร้อยละ 10.92 
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ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของโอกาสซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลจ์  าแนกตามเพศ 

โอกาสซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือปลูกประจ า เช่น การปลูก
รับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้ 

99 78.57 119 68.39 

ซ้ือปลูกเฉพาะเหตุการณ์ เช่น การ
ทดลองปลูกผกั, ซ้ือเป็นของระลึก 
เป็นตน้ 

27 21.43 55 31.61 

รวม 126 100.00 174 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกโอกาสซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัเพราะซ้ือปลูกประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 78.57 และ ซ้ือ
ปลูกเฉพาะเหตุการณ์ เช่น การทดลองปลูกผกั ซ้ือเป็นของระลึก เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 21.4 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกโอกาสซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัเพราะ ซ้ือปลูก
ประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 68.39 และซ้ือปลูกเฉพาะ
เหตุการณ์ เช่น การทดลองปลูกผกั ซ้ือเป็นของระลึก เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 31.61 
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ตารางที ่4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์
จ  าแนกตามเพศ 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตัดสินใจซ้ือเมลด็
พนัธ์ุผกั 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คุณภาพของสินคา้ เช่น สินคา้ได้
รับรองตามมาตรฐานของกรมวชิาการ
เกษตร 

78 61.90 100 57.47 

บรรจุภณัฑผ์กัซองโดดเด่น 31 24.60 43 24.71 

ช่ือเสียงตราสินคา้ 68 53.97 89 51.15 

ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 80 63.49 110 63.22 

ราคาเหมาะสม และเท่าเทียบกนัทุก
บริษทั 

42 33.33 66 37.93 

สถานท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้
เช่ือถือได ้

18 14.29 27 15.52 

พนกังานของร้านแนะน าสายพนัธ์ุผกั 31 24.60 29 16.67 

การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 14 11.11 15 8.62 

อ่ืนๆ  3 2.38 4 2.30 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อตัราการงอก 3 ราย , การหมดอาย ุ1 ราย, ไม่ระบุ 3 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.47 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั  ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั คิดเป็นร้อยละ 63.49 รองลงมา คือ  คุณภาพของ
สินคา้ เช่น สินคา้ไดรั้บรองตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 61.90 และช่ือเสียง
ตราสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 53.97 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั  
ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั คิดเป็นร้อยละ 63.22 รองลงมา คือ คุณภาพของสินคา้ เช่น สินคา้ไดรั้บรอง
ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.47 และ ช่ือเสียงตราสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 
51.15 
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ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์จ  าแนก
ตามเพศ 

ลกัษณะการเลอืกซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั
แบบซองฟอยล์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ท่านเลือกหยบิสินคา้เอง 115 91.27 156 89.66 
ใหพ้นกังานขายแนะน า 7 5.56 14 8.05 
อ่ืนๆ  4 3.17 4 2.30 

รวม 126 100.00 174 100.00 
    หมายเหตุ : ซ้ือจากเวบ็ไซต ์8 ราย 
 

   
จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัโดย

ท่านเลือกหยิบสินคา้เอง คิดเป็นร้อยละ 91.27 รองลงมา คือ ให้พนักงานขายแนะน า คิดเป็นร้อยละ 
5.56 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.17 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั ท่านเลือกหยิบสินคา้เอง    
คิดเป็นร้อยละ 89.66 รองลงมา คือ ให้พนักงานขายแนะน า คิดเป็นร้อยละ 8.05 และ อ่ืนๆ คิดเป็น   
ร้อยละ 2.30  
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ จ  าแนกตาม
เพศ 

ลกัษณะการปลูกเมลด็พนัธ์ุผัก      
แบบซอง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ 71 56.35 113 64.94 
การปลูกลงดิน 53 42.06 53 30.46 
อ่ืนๆ  2 1.59 8 4.60 

รวม 126 100.00 174 100.00 
     หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แบบน ้ า ไฮโดรโปรนิค 10 ราย 
 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มีลกัษณะการปลูกเมล็ด
พนัธ์ุผกั การปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ คิดเป็นร้อยละ 56.35 รองลงมา คือ การปลูกลงดิน คิดเป็น
ร้อยละ 42.06 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.59 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มีลักษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกั การปลูกลง
กระถางหรือในภาชนะ คิดเป็นร้อยละ 64.94 รองลงมา คือ การปลูกลงดิน คิดเป็นร้อยละ 30.46 และ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.60 
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ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของเวลาท่ีจะเร่ิมปลูกผกัจากเมล็ดพนัธ์ุจ  าแนกตามเพศ 
 

เวลาทีจ่ะเร่ิมปลูกผักจากเมลด็พนัธ์ุ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 69 54.76 97 55.75 
หลงั 2 สัปดาห์ 41 32.54 50 28.74 
หลงั 3 สัปดาห์ 11 8.73 14 8.05 
มากกวา่ 4 สัปดาห์ 5 3.97 13 7.47 

รวม 126 100.00 174 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เลือกเวลาท่ีจะเร่ิมปลูกผกั
จากเมล็ดพนัธ์ุ  ไม่เกิน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 54.76 รองลงมา คือ  หลงั 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
32.54 และหลงั 3 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 8.73 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกเวลาท่ีจะเร่ิมปลูกผกัจากเมล็ดพนัธ์ุ ไม่เกิน 1 
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมา คือ หลงั 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 28.74 และ หลงั 3 สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 8.05  
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4.5 ส่วนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั
แบบซองฟอยล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่  4.51 แสดงค่ า เฉ ล่ี ย  และแปลผล  ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ี มีผล ต่อผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

มีประเภทของเมล็ดพนัธ์ุใหเ้ลือก
หลากหลาย 

4.25 มาก 4.34 มาก 

เมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพสูง เช่น การงอกดี 4.21 มาก 4.33 มาก 
เมล็ดพนัธ์ุท่ีน ามาจ าหน่ายไดรั้บการ
รับรองจากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ 

3.93 มาก 3.95 มาก 

ช่ือเสียงตราสินคา้ของบริษทั 3.80 มาก 3.77 มาก 
ซองบรรจุภณัฑส์วยงาม 3.27 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 
รูปภาพสายพนัธ์ุผกับนหนา้ซอง
ฟอยลมี์ความชดัเจน 

3.88 มาก 4.09 มาก 

สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ีตอ้งการ 4.27 มาก 4.37 มาก 
มีรายละเอียดวธีิการปลูกสายพนัธ์ุผกั
ท่ีชดัเจน 

3.90 มาก 3.99 มาก 

อายเุก็บรักษาของสินคา้ 4.04 มาก 4.05 มาก 
ขนาดบรรจุต่อซองเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ 

3.60 มาก 3.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 

ในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ซองบรรจุภณัฑส์วยงาม ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ในการตดัสินใจ
ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบัมาก 
ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองซองบรรจุภณัฑส์วยงาม ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ีย และแปลผล ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ราคาถูกกวา่ตราสินคา้อ่ืน 3.24 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

การใหส่้วนลด 3.00 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 
มีป้ายราคาติดท่ีซอง 3.80 มาก 3.80 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในการ

ตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล        
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีป้ายราคาติดท่ีซอง ท่ีมีผลในระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ในการตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดพันธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับ         
ปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีป้ายราคาติดท่ีซอง ท่ีมีผลในระดบัมาก 
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ตารางที่  4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และแปลผล ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

หาซ้ือไดง่้าย 4.42 มาก 4.41 มาก 

มีขายอยูท่ ัว่ไป 4.19 มาก 4.21 มาก 
มีร้านขายเฉพาะของตราสินคา้ 3.03 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 
ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย 3.71 มาก 3.60 มาก 
ท่ีจ  าหน่ายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 3.97 มาก 3.91 มาก 
สามารถสั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์เวบ็ไซต์ 

3.25 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบว่าปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ

ชายในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีร้านขายเฉพาะของตราสินคา้ และสามารถสั่งซ้ือไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้
ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีร้านขายเฉพาะของตราสินคา้ และสามารถสั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์
เวบ็ไซต ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ีย และแปลผล ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทางวทิย ุ 
หนงัสือพิมพ ์ แผน่พบัและ
อินเตอร์เน็ต 

3.24 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 

การออกบูธแสดงสินคา้เกษตรแฟร์ 3.25 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
การจดัท าวารสารและคู่มือวธีิการปลูก
ผกั 

3.52 มาก 3.56 มาก 

การขายตรงโดยพนกังานขาย,       
แคตตาล็อกและเวบ็ไซตบ์ริษทั 

3.03 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 

จดัโปรโมชัน่จูงใจ เช่น ลด แลก แจก 
แถม 

3.09 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 

จดัโปรโมชัน่ชิงโชครางวลั 2.84 ปานกลาง 2.87 ปานกลาง 
พนกังานขายสามารถใหค้ าแนะน า 
ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและ
อธัยาศยัดี 

3.75 มาก 3.86 มาก 

มีบริการหลงัการขายทางโทรศพัท์
และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.85 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 

บริษทัผูผ้ลิตมีการท ากิจกรรมเพื่อ
สังคม เช่น โครงการปลูกผกัใน
โรงเรียน เป็นตน้ 

2.98 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.54 พบว่าปั จจัยย่อยด้านการส่งเส ริมการตลาด ท่ี มีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชาย ในการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธ์ุผ ักแบบซองฟอยล์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง การจดัท า
วารสารและคู่มือวิธีการปลูกผกัและพนักงานขายสามารถให้ค  าแนะน า ข้อมูลผลิตภณัฑ์ได้อย่าง
ชดัเจนและอธัยาศยัดี ท่ีมีผลในระดบัมาก 
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 ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ในการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง การจดัท าวารสารและคู่มือวธีิการปลูกผกั
และพนกังานขายสามารถให้ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี ท่ีมีผลในระดบั
มาก 
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ตารางที ่4.55 สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรกจ าแนกตามพฤติกรรม ตามกรอบ 6W’s 1h 

ค าถาม (6W’s และ1H) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรก 
1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) 
เพศ 1.หญิง 

2. ชาย 
อาย ุ 1.อาย ุ31-40 ปี  

2. อาย ุ21-30 ปี 
3. อาย ุ41-50 ปี 

สถานภาพสมรส 1.โสด 
2.สมรส 
3.หมา้ย / คู่สมรสเสียชีวติ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 1.ระดบัปริญญาตรี 
2.สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.ต ่ากวา่ปริญญาตรี   

อาชีพ 1.พนกังานเอกชน 
2.ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
3.อาชีพขา้ราชการ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1. 15,001 – 35,000 บาท 
2. 35,001 – 55,000 บาท 
3.ไม่เกิน 15,000 บาท 

ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 1.บา้นเด่ียว 
2.บา้นทาวน์โฮม 
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ตารางที ่4.55 (ต่อ) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรกจ าแนกตามพฤติกรรม ตามกรอบ 6W’s 1h 

 
 

ค าถาม (6W’s และ1H) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรก 
2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the market buy?) 
ประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซองท่ีท่านนิยมเลือก
ซ้ือ 

1.ผกับุง้ 
2.คะนา้ 
3.พริกข้ีหนู 

ปริมาณในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 

1.3-5 ซอง 
2.1-2 ซอง 
3.มากกวา่ 7 ซอง 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 

1. 16-50 บาท 
2. 51-100 บาท 
3. 100 บาท 

ท่านเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์ของ
ทางบริษทัใด 

1.บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) 
2.บริษทั ฉัว่ยง่เซง้พนัธ์ุพืช จ ากดั (ตราสามเอ) 
3.บริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั (ตราศรแดง) 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the market buy?) 
เหตุผลท่ีท าให้ท่านซ้ือเมล็ดพันธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยล ์

1.ตอ้งการปลูกผกัรับประทานเพื่อหลีกเล่ียง
การรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง 
2.มีความสนใจในการทดลองปลูกผกั 
3.ตอ้งการปลูกเป็นงานอดิเรกและตกแต่งบา้น
เป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

เหตุผลใดท่ีท่านตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ
ซองฟอยลจ์ากแหล่งจ าหน่ายนั้น 

1.สะดวก 
2.มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 
3.คุณภาพเช่ือถือได ้

4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who is involved in buying?) 
นอกจากตวัท่านเองผูใ้ดท่ีมีส่วนส าคญัท่ีสุดใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยล ์

1.สมาชิกในครอบครัว 
2.ตนเอง 
3.พนกังานขาย 
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ตารางที ่4.55 (ต่อ) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรกจ าแนกตามพฤติกรรม ตามกรอบ 6W’s 1h 

 

ค าถาม (6W’s และ1H) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรก 
5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) 
ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลบ์่อยแค่ไหน 1. 3 เดือน 1 คร้ัง 

2.นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1 คร้ัง 
3.เดือนละ 1 คร้ัง 

ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลว์นัใด บ่อย
ทีสุ่ด 

1.วนัเสาร์ 
2.วนัอาทิตย ์
3.วนัพุธ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy) 
ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ไหนบา้ง 1.ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 

2.ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 
3.อ่ืนๆ 

ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ไหน บ่อย
ทีสุ่ด 

1.ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 
2.ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) 
3.อ่ืนๆ 

ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นร้าน
จ าหน่ายลกัษณะแบบใด 

1.ร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร   
2.หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Home 
Pro, Big C) 
3.ร้านขา้วสารและธญัพืช 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the market buy?) 
ท่านรับทราบขอ้มูลเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
จากส่ือใดบา้ง 

1.เพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.ป้ายโฆษณา 

ท่านคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยลใ์นเร่ืองใดบา้ง 

1.รายละเอียดวธีิการเพาะปลูก 
2.รายละเอียดของสายพนัธ์ุผกั 
3.สถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 
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ตารางที ่4.55 (ต่อ) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรกจ าแนกตามพฤติกรรม ตามกรอบ 6W’s 1h 

 
 

ค าถาม (6W’s และ1H) สรุปปัจจัยย่อย 3 อนัดับแรก 
ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นโอกาส
ใด 

1.ซ้ือปลูกประจ า เช่น การปลูกรับประทาน
งานอดิเรก 
2.ซ้ือปลูกเฉพาะเหตุการณ์ เช่น การทดลอง
ปลูกผกั 

เกณฑส์ าคญัท่ีสุดท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือก
ในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยล ์

1.ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 
2.คุณภาพของสินคา้ เช่น สินคา้ไดรั้บรองตาม
มาตรฐานของกรมวชิาการเกษตร 
3.ช่ือเสียงตราสินคา้ 

ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง
ฟอยลข์องท่านเป็นอยา่งไร 

1.เลือกหยบิสินคา้เอง 
2.ใหพ้นกังานขายแนะน า 
3.ซ้ือจากเวบ็ไซต ์

ลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
ท่านปลูกลกัษณะแบบใด 

1.ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ 
2.การปลูกลงดิน 
3.ไฮโดรโปรนิค 

หลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท์่าน
ใชเ้วลานานเท่าไรจึงเร่ิมปลูกผกัจากเมล็ดพนัธ์ุ
ดงักล่าว 

1.ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
2.หลงั 2 สัปดาห์ 
3.หลงั 3 สัปดาห์ 

โดยรวมแลว้ท่านมีความรู้สึกอยา่งไรต่อเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ซ้ือไป 

1.รู้สึกวา่พอใจมาก 
2.เฉยๆ 
3.พอใจมากท่ีสุด และไม่พอใจมากท่ีสุด 

 
 

  
จากการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการวิเคราะห์แบบไขว ้(Cross tab) กบัปัจจยัดา้นเพศ อายุ สถานภาพ  

การศึกษา  รายได้  ลกัษณะบา้นท่ีอยู่อาศยั  ปริมาณการซ้ือ  และค่าใช้จ่ายในการซ้ือ ทั้ง 8 ปัจจยัผล
พบว่า มีความแตกต่างน้อยมาก ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากผลิตภัณฑ์มีราคาต ่า จึงอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับทุกคน หรือไม่มีความจ าเป็นต้องแบ่ง Segmentation โดยพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภท Mass Product  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีได ้น ามา วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

       
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพ

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 35,000 
บาท พกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกัแบบซอง  
ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพ

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 35,000 
บาท พกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว  

ผู้บริโภคซ้ืออะไร  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซองคือ ผกับุง้ ของบริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) มีปริมาณในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัโดยเฉล่ีย 3-5 
ซองต่อคร้ัง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายประมาณ 16-50 บาท 
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ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  
จากการศึกษาท าให้ทราบเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองเพราะ

ตอ้งการท่ีจะปลูกผกัรับประทานเองเพื่อหลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกค้าง  เหตุผลท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือจากแหล่งท่ีซ้ือมากท่ีสุด (สนามหลวง 2) เพราะสะดวก 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซองคือ สมาชิกในครอบครัว  
ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  
จากการศึกษาพบวา่ในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัจะซ้ือ 3 เดือน 1 คร้ัง โดยวนัเสาร์เป็นวนัท่ีไป

ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกับ่อยท่ีสุด และซ้ือปลูกเป็นประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้   
ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมกัไปซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั จากตลาด

สนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) โดยเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจากร้านประเภทเคมีและอุปกรณ์
การเกษตร  

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซอง จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า โดยท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบั รายละเอียดการเพาะปลูกส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั คือ ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 
ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เลือกหยิบสินคา้เอง ส่วน
ใหญ่มีลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เร่ิมปลูกหลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองมาแลว้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ความรู้สึกหลงัจากซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองท่ีซ้ือไป รู้สึกวา่พอใจมาก 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก
แบบซองฟอยล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากยกเวน้

ปัจจยัยอ่ยดา้นซองบรรจุภณัฑส์วยงาม มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง 
ด้านราคา 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางยกเวน้

ปัจจยัยอ่ยดา้น มีป้ายราคาติดท่ีซอง มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก 
ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ยกเวน้ปัจจัยย่อยด้าน มีร้านขายเฉพาะของตราสินค้าและสามารถสั่งซ้ือได้หลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัท าวารสารและคู่มือวธีิการปลูกผกั และพนกังานขายสามารถให้
ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก   
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจ าแนกตามเพศ 

 

ตารางท่ี 5.1 สรุปพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจ าแนกตามเพศ 

ลกัษณะ เพศชาย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เพศหญงิ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ประเภทของเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัแบบซอง 

ผกั คะนา้ พริกข้ีหนู 
65 

(51.59) 
ผกับุง้ 

96 
(55.17) 

บริษทัท่ีจ าหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซอง 

บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั  
(ตราเคร่ืองบิน) 

85 
(67.46) 

บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั 
(ตราเคร่ืองบิน) 

125 
(71.84) 

เหตุผลท่ีท าใหท้่านซ้ือ 

ตอ้งการปลูกผกั
รับประทานเพื่อ
หลีกเล่ียงการ
รับประทานผกัท่ีมี
สารเคมีตกคา้ง 

85 
(67.46) 

ตอ้งการปลูกผกั
รับประทานเพื่อ
หลีกเล่ียงการ
รับประทานผกัท่ีมี
สารเคมีตกคา้ง 

120 
(68.97) 

ผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีสุดใน
การตดัสินใจ 

สมาชิกในครอบครัว 
60 

(47.62) 
สมาชิกในครอบครัว 

103 
(59.20) 

ปริมาณในการซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกั 

3-5 ซอง 
50 

(39.68) 
3-5 ซอง 

75 
(43.10) 

ค่าใชจ่้าย 16-50 บาท 
46 

(36.51) 
16-50 บาท 

65 
(37.36) 

ส่ือ 
เพื่อน/ญาติ/ครอบครัว
แนะน า 

53 
(42.06) 

เพื่อน/ญาติ/
ครอบครัวแนะน า 

82 
(47.13) 

การคน้หาขอ้มูล 
รายละเอียดวธีิการ
เพาะปลูก 

89 
(70.63) 

รายละเอียดวธีิการ
เพาะปลูก 

130 
(74.71) 

อตัราการซ้ือ 3 เดือน 1 คร้ัง 
45 

(35.71) 
3 เดือน 1 คร้ัง 

63 
(36.21) 

วนัซ้ือบ่อยท่ีสุด วนัเสาร์ 
50 

(39.68) 
วนัเสาร์ 

76 
(43.68) 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) สรุปพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์มล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจ าแนกตามเพศ 

ลกัษณะ เพศชาย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เพศหญงิ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

สถานท่ีซ้ือ 
ตลาดสนามหลวง 2  
(เขตทวีวฒันา) 

74 
(58.73) 

ตลาดจตุจกัร 
 (เขตจตุจกัร) 

85 
(48.85) 

สถานท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 
ตลาดสนามหลวง 2  
(เขตทวีวฒันา) 

66 
(52.38) 

ตลาดสนามหลวง 2  
(เขตทวีวฒันา) 

69 
(39.66) 

เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ สะดวก 
83 

(65.87) 
สะดวก 

108 
(62.07) 

ลกัษณะร้านจ าหน่าย 
ร้านเคมีและอุปกรณ์
การเกษตร 

116 
(92.06) 

ร้านเคมีและอุปกรณ์
การเกษตร 

141 
(81.03) 

โอกาสซ้ือ 
ซ้ือปลูกประจ า เช่น 
การปลูกรับประทาน 

99 
(78.57) 

ซ้ือปลูกประจ า เช่น 
การปลูกรับประทาน 

119 
(68.39) 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ 
ชนิดของสายพนัธ์ุ
เมล็ดผกั 

80 
(63.49) 

ชนิดของสายพนัธ์ุ
เมล็ดผกั 

110 
(63.22) 

ลกัษณะการเลือกซ้ือ 
ท่านเลือกหยบิสินคา้
เอง 

115 
(91.27) 

ท่านเลือกหยบิสินคา้
เอง 

156 
(89.66) 

ลกัษณะการปลูก 
การปลูกลงกระถาง
หรือในภาชนะ 

71 
(56.35) 

การปลูกลงกระถาง
หรือในภาชนะ 

113 
(64.94) 

เวลาท่ีจะเร่ิมปลูก ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
69 

(54.76) 
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

97 
(55.75) 

 
 

 โดยประเด็นท่ีแตกต่างประเด็นท่ี 1 ไดแ้ก่ ประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง โดยส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอยถามเพศชายมกัจะซ้ือ ผกั คะนา้ พริกข้ีหนู ในขณะท่ีเพศหญิงมกัซ้ือ ผกับุง้  ส่วน
ประเด็นท่ี 2 ไดแ้ก่ สถานท่ีซ้ือ  โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมกัจะซ้ือท่ีตลาดสนามหลวง 
2  (เขตทววีฒันา) ในขณะท่ีเพศหญิงมกัไปซ้ือท่ี  ตลาดจตุจกัร  (เขตจตุจกัร) 
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ตารางท่ี 5.2 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสูงท่ีสุดจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัย 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ด้านผลติภัณฑ์ สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ี
ตอ้งการ 

สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ี
ตอ้งการ 

ด้านราคา มีป้ายราคาติดท่ีซอง มีป้ายราคาติดท่ีซอง 

ด้านการจัดจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้าย หาซ้ือไดง่้าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พนกังานขายสามารถให้
ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ด้
อยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี 

พนกังานขายสามารถให้
ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ด้
อยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี 

 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองสามารถน ามาอภิปรายผลตามแนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W   1H 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพ

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 35,000 
บาท พักอาศยัอยู่บ้านเด่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษใน
ซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษา
สูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท 
เช่นกนั 

ผู้บริโภคซ้ืออะไร  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซองคือ ผกับุง้ รองลงมาคือ คะน้า  ของบริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน) มีปริมาณในการซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัโดยเฉล่ีย 3-5 ซองต่อคร้ัง ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16-50 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยวรรณ คง
สาคร(2552) ขอ้มูลจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ท่ีพบวา่พฤติกรรมการ
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บริโภคผกัในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคนิยมบริโภค  ผกัคะนา้  ผกับุง้จีน มากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกเช่นกนั ซ่ึง
แสดงให้เห็นวา่  แนวโนม้ของผกับุง้และผกัคะนา้ เป็นผกัท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทาน ดงันั้นผูผ้ลิตอาจ
พิจารณาเป็นโอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity) ในการท่ีจะพัฒนาพันธ์ุผกัทั้ ง 2 ให้
สามารถรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 

ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  
จากการศึกษาท าให้ทราบเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง เพราะ

ตอ้งการท่ีจะปลูกผกัรับประทานเองเพื่อหลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง โดยเหตุผลท่ี
ตัดสินใจเลือกซ้ือจากแหล่งท่ีซ้ือมากท่ีสุด (สนามหลวง 2) เพราะสะดวก  ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของฬุริยา สิริภทัรไพศาล (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
แนวโน้มการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ เน่ืองจากมีทศันคติต่อคุณค่าทางโภชนาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และมีความปลอดภยัในการบริโภค ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจสุขภาพ
เพิ่มมากข้ึน โดยพิจารณาเร่ืองของสารเคมีท่ีอาจปนเป้ือนกบัผกั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมิ
ตรา กนัธะวงค ์(2552) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษจากเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่เหตุผลของการซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะหลีกเล่ียงอนัตรายจากสารเคมีตกคา้งในผกั 
เช่นกนั 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซองคือ สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฬุริยา สิริภทัรไพศาล (2550) ท่ีพบวา่ผู ้
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ สมาชิกในครอบครัว เช่นกนั 

ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  
จากการศึกษาพบวา่ในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัจะซ้ือ 3 เดือน 1 คร้ัง โดยวนัเสาร์เป็นวนัท่ีไป

ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกับ่อยท่ีสุด และซ้ือปลูกเป็นประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้   
ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมกัไปซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั จากตลาด

สนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) โดยเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจากประเภท ร้านเคมีและอุปกรณ์
การเกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสวา่ง ธรรมขนัธ์ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัของเกษตรในเขตอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่ เกษตรกร
มกัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุจากร้านคา้ในตลาด และร้านขายอุปกรณ์การเกษตรมากท่ีสุดเช่นกนั 
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ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซอง จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า โดยท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบั รายละเอียดการเพาะปลูกส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั คือ ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 
ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เลือกหยิบสินคา้เอง ส่วน
ใหญ่มีลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เร่ิมปลูกหลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองมาแลว้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ความรู้สึกหลงัจากซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัแบบซองท่ีซ้ือไป รู้สึกว่าพอใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสว่าง ธรรมขนัธ์ (2554) ท่ีพบว่าโดย
เกษตรกรจะพิจารณาชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกัเป็นอนัดบัแรก โดยตรายี่ห้อเคร่ืองบิน เป็นตรายีห่้อท่ี
นิยมซ้ือมากท่ีสุด เช่นกนั 

 
ส าหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกัแบบซองของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลได้ดังนีค้ือ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั

แบบซองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 
ไดแ้ก่  สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ีตอ้งการ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของสว่าง ธรรมขนัธ์ (2554) พบว่าปัจจยัย่อยด้านบริษทัผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุมีช่ือเสียง 
เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเกิดจากประชากรท่ีศึกษาเป็นคนละกลุ่ม 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดมุ้่งเนน้ไปท่ีผูบ้ริโภค ในขณะท่ีการศึกษาของสวา่ง  ธรรมขนัธ์ นั้นศึกษากบัตวั
เกษตรกรท่ีเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงในการเพาะปลูกจ าเป็นตอ้งใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ และเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงของตวัเกษตรกรนั้นตรายี่ห้อ เป็นส่ิงท่ีส าคญั ดงันั้นเกษตรกรอาจตอ้งใชเ้มล็ดพนัธ์ุ
ท่ีมีช่ือเสียงเป็นตน้ 

ด้านราคา 
ปัจจยัย่อยดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบ

ซองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางโดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีป้ายราคาติดท่ีซอง มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
สวา่ง ธรรมขนัธ์ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัของเกษตรในเขตอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบว่าปัจจยัย่อยดา้นมีป้ายราคาเห็นอย่าง
ชดัเจน มีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากเช่นกนัทั้งน้ีอาจเกิดจากผลิตภณัฑ์มี
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ราคาไม่สูงมากนกั ผูบ้ริโภคหรือ เกษตรกร สามารถพิจารณาดา้นราคาและตดัสินใจซ้ือไดเ้อง จึงท าให้
ป้ายราคา นั้นจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะใชส่ื้อสารใหท้ราบ 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ

ผกัแบบซองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 
ได้แก่ หาซ้ือง่าย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของสว่าง ธรรมขนัธ์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจยัย่อยด้าน
ร้านค้าจ าหน่ายอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในชุมชน หาซ้ือง่ายสะดวก มีค่าเฉล่ียระดับการมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงความสะดวก สบายในการหาซ้ือนั้นตรงกบัแนวคิด Customer 
Centric เป็นมุมมองของผูบ้ริโภคโดยตรง  

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางโดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการ
ตดัสินใจสูงสุด ไดแ้ก่ พนกังานขายสามารถให้ค  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและอธัยาศยั
ดี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสวา่ง ธรรมขนัธ์ (2554) พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการให้ค  าแนะน า
ของพนกังานขายนั้น มีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเกิด
จากประสบการณ์ของผูซ้ื้อท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้การพิจารณาเลือกซ้ือมีความจ าเป็นเป็นตอ้งอาศยั
พนกังานขายในการให้ค  าแนะน า ในขณะท่ีการศึกษาของสวา่ง ธรรมขนัธ์ นั้นศึกษาจากตวัเกษตรกร
โดยตรง พนกังานขายจึงอาจไม่จ  าเป็นต่อการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 
 

5.3 ข้อค้นพบ  
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซองคือ ผกับุง้ รองลงมา 

คือ คะนา้ และ พริกข้ีหนู 
2. ผลิตภณัฑ์เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง ตรายี่ห้อเคร่ืองบิน ของบริษทัเจียไต๋ จ  ากดั เป็นตรา

ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด 
3. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการปลูกผักรับประทานเพื่อหลีกเล่ียงการ

รับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง 
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4.ส่ือท่ีท าให้รู้จกั หรือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง คือเพื่อน/
ญาติ/ครอบครัวแนะน า รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต  

5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นหาขอ้มูลเก่ียวกับเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองในเร่ือง
รายละเอียดวธีิการเพาะปลูก 

6. ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองบ่อยท่ีสุด คือ วนัเสาร์ 
7. ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจากตลาดสนามหลวง 2 (เขต

ทววีฒันา) เพราะสะดวก 
8. ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองจากร้านประเภทเคมีและอุปกรณ์การเกษตร   
9.โอกาสในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ซ้ือปลูก

ประจ า เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้ 
10. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั คือ ชนิด

ของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 
11.ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เลือกหยิบ

สินคา้เอง  
12.ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ได้แก่  มี

ประเภทของเมล็ดพนัธ์ุใหเ้ลือกหลากหลาย มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก 
13.ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ไดแ้ก่ มีป้ายราคา

ติดท่ีซอง 
14. ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ไดแ้ก่ 

หาซ้ือง่าย 
15. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 

ไดแ้ก่ พนกังานขายสามารถใหค้  าแนะน า ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี  
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16. ปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัไดแ้ก่ 
 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดับ 

หาซ้ือไดง่้าย 
การจดัจ าหน่าย 

4.41 
(มาก) 

1 

สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ีตอ้งการ 
ผลิตภณัฑ์ 

4.33 
(มาก) 

2 

มีประเภทของเมล็ดพนัธ์ุใหเ้ลือกหลากหลาย 
ผลิตภณัฑ์ 

4.31 
(มาก) 

3 

เมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพสูง เช่น การงอกดี 
ผลิตภณัฑ์ 

4.28 
(มาก) 

4 

มีขายอยูท่ ัว่ไป 
การจดัจ าหน่าย 

4.20 
(มาก) 

5 

อายเุก็บรักษาของสินคา้ 
ผลิตภณัฑ์ 

4.05 
(มาก) 

6 

รูปภาพสายพนัธ์ุผกับนหนา้ซองฟอยลมี์ความ
ชดัเจน 

ผลิตภณัฑ์ 
4.00 

(มาก) 
7 

มีรายละเอียดวธีิการปลูกสายพนัธ์ุผกัท่ีชดัเจน 
ผลิตภณัฑ์ 

3.95 
(มาก) 

8 

เมล็ดพนัธ์ุท่ีน ามาจ าหน่ายไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ 

ผลิตภณัฑ์ 
3.94 

(มาก) 
9 

ท่ีจ  าหน่ายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
การจดัจ าหน่าย 

3.93 
(มาก) 

10 

 
จากปัจจยัย่อย 10 ล าดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง นั้นท าให้ทราบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากพบวา่ ใน 10 ล าดบัแรก มีปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑถึ์ง 7 ล าดบั 

17. ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั
ยกเวน้แต่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่จะซ้ือผกัคะน้าและพริกข้ีหนู ส่วนเพศหญิงจะซ้ือ
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ผกับุง้  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมกัจะซ้ือท่ีตลาดสนามหลวง 2  (เขตทววีฒันา) ในขณะท่ีเพศหญิง
มกัไปซ้ือท่ี  ตลาดจตุจกัร  (เขตจตุจกัร) 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะตามส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 
จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอง 

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ีตอ้งการ รองลงมาคือ มีประเภทของเมล็ดพนัธ์ุให้เลือก
หลากหลาย และเมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพสูง เช่น การงอกดี  

1. ผูผ้ลิตควรมีผลิตภณัฑ์ เมล็ดพนัธ์ุแบบซองให้เลือกหลากหลายชนิดให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะผกับุง้ คะน้า  และพริกข้ีหนู  ซ่ึงพบว่า ทั้ง 3 ชนิดเป็นเมล็ดพนัธ์ุผกัท่ี
ผูบ้ริโภคท าการซ้ือมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก  

2. ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการปนของเมล็ดพนัธ์ุระหวา่งกระบวนการผลิต
หรือบรรจุเมล็ดพันธ์ุใส่ซอง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเพาะปลูก เน่ืองจากผู ้บริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ีตอ้งการ 

3. ผูผ้ลิตควรใส่ใจถึงคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี ปลูกง่ายและงอกดี และมีอายุเก็บรักษา
ก่อนการเพาะปลูกสามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลานาน 

4. ผูผ้ลิตควรเน้นการสร้างจุดเด่น หรือสร้างความตอ้งการในตวัสินคา้ให้เกิดข้ึนโดย
เนน้ในเร่ืองความปลอดต่อสารเคมี เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการปลูกผกัรับประทานเอง  

5. ในดา้น Package ควรมีรูปภาพท่ีสะดุดตา เป็นรูปสายพนัธ์ุผกั รวมถึงการออกแบบ
ตวัหนงัสือและถึงวธีิปลูกท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 

6. ผูผ้ลิตควรท าการตรวจสอบสินคา้อยูส่ม  ่าเสมอ ไม่ใหสิ้นคา้ขาดตลาด 
ด้านราคา 
1.  ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพโดยก าหนดราคา

ผลิตภณัฑ์นั้นควรอยูร่ะหว่างซองละ 10-15 บาท เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะซ้ือประมาณ 
16-50 บาท โดยในแต่ละคร้ังจะซ้ือประมาณ 3-5 ซองเป็นตน้  

2.  ควรมีป้ายราคาติดท่ีซองของผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ด้านการจัดจ าหน่าย 
1.  ผูผ้ลิตควรมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายเพื่อให้ลูกคา้สามารถหาซ้ือไดง่้าย 

โดยกระจายขายสินค้าไปในสถานท่ีท่ีหลากหลาย เช่น ตลาดสด ร้านขายต้นไม้ ร้านขายอุปกรณ์
การเกษตร หรือเคมีภณัฑต่์างๆ  

2.  ผูผ้ลิตควรเพิ่มช่องทาง Modern Trade อาทิเช่น ห้างสรรพสินคา้ เช่น Big C เป็นตน้ 
เพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากข้ึน 

3.  ผูผ้ลิตควรมีรายช่ือของร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อวางแผนการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูป้ระกอบการในลกัษณะ B2B เพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่าย  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
1. ผูผ้ลิตควรมีการส่ือสารถึงรายละเอียดของตวัผลิตภณัฑ์ อาทิเช่น ชนิดของสายพนัธ์ุ

เมล็ดผกั 
2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ด

พนัธ์ุผกัแบบซองในเร่ืองรายละเอียดวิธีการเพาะปลูก ดงันั้นผูผ้ลิตควรมีขอ้มูลรายละเอียดวิธีการ
เพาะปลูก โดยพิมพติ์ดไปกบัตวั Package หรือ มีเอกสารแผน่พบั แนบติดไปดว้ย รวมทั้งส่ือออนไลน์ 
และเวบ็ไซตต่์างๆ 

3. ในการส่ือสารถึงตวัผลิตภณัฑ์นั้นอาจใช้ครอบครัว เป็นจุดเช่ือมโยงในการน าเสนอ
ตวัผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมภายในครอบครัวให้เกิดข้ึน โดยมุ่งเน้นการปลูกเพื่อการ
รับประทานภายในครอบครัว หรือ เป็นงานอดิเรก เป็นตน้ เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูท่ี้มีส่วน
ส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ คือ สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว
แนะน า  เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีท าให ้รู้จกัตวัผลิตภณัฑ์  

4. ผูผ้ลิตควรท าเอกสารแนะน าผลิตภณัฑใ์นแต่ละชนิดเพื่อส่งไปยงัร้านคา้ต่างๆ รวมถึง
การมีพนกังานขายคอยใหค้  าปรึกษาแก่ ร้านคา้เพื่อใหเ้กิดความรู้และพร้อมท่ีจะแนะน าลูกคา้ต่อไป  

5. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการเพาะปลูกส่วนใหญ่จะปลูกลงกระถางหรือใน
ภาชนะ  ดงันั้นผูผ้ลิตอาจจดัรายการพิเศษ เม่ือน าซองเปล่าของผลิตภณัฑ์ 20 ซองมาแลกรับอุปกรณ์ใน
การเพาะปลูก เช่น ไมบ้รรทดั ดินปลูกผกัแต่ละประเภท  เป็นตน้ 

6. ในการออกบูทเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์เองนั้น ควรด าเนินการในวนัเสาร์โดย
พิจารณาสถานท่ีบริเวณตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร) เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมกัจะมาซ้ือในสถานท่ีดงักล่าว  
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สวา่ง ธรรมขนัธ์ุ. 2554. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือเมลด็พนัธ์ุ 
 ผกัของเกษตรกร ในเขตอ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย. การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. 
สุมิตรา กนัธะวงค.์ 2552. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือผักปลอดสารพษิจากเกษตรในจังหวดั 
 เชียงใหม่.การคน้ควา้แบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 2554. “ยทุธศาสตร์วจิยัและพฒันาดา้นเมล็ด 
 พนัธ์ุ (พ.ศ. 2554 – 2559)” [ระบบออนไลน์].  
 แหล่งท่ีมา http://nstda.or.th/seeds-trategy.pdf ( 26 มิถุนายน 2555). 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ. 2556. “ปลูกผกัฉบบัคนเมือง”  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.thaiheath/partner_stor  (12 มีนาคม 2556). 
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ฬุริยา สิริภทัรไพศาล. 2550. พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อแนวโน้มการ 
 ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาคน้ควา้แบบ 
 อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
“อีสทเ์วสทซี์ด ตั้งเป้าปี’56โต20% หนุนไทยเป็นศูนยก์ลางตลาดเมล็ดพนัธ์ุเอเชีย” ประชาชาติ 
 ธุรกิจ. ฉบบัวนัท่ี 18-20 กุมภาพนัธ์ุ พ.ศ. 2556 [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  
 http://nstda.or.th/blog/?p=16159 (20 มีนาคม 2556). 
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        เลขท่ีแบบสอบถาม................. 

 
แบบสอบถาม 

 เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั
แบบซอง 
 
เรียน : ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อหาขอ้มูลประกอบการคน้ควา้อิสระ ของนกัศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 “ส าหรับผูท่ี้เคยซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัซองในช่วงเวลาไม่เกิน 6 เดือนท่ีผา่นมา” 
       ผูจ้ดัท า นางสาวรัชวรรณ สามนปาล 
ส่วนท่ี 1ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่อง (    ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือขอ้คิดเห็น
ของท่านกรุณาท าเคร่ืองหมายถูก () ในช่องตวัเลือก “อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....” และเขียนขอ้ความท่ี
ตอ้งการลงในช่วงวา่งทา้ยตวัเลือก 
 
1.เพศ (WHO) 
  (     ) 1. ชาย    (     ) 2. หญิง 
2.อาย ุ(WHO) 
  (     ) 1. ไม่เกิน 20 ปี   (     ) 2. 21-30 ปี 
  (     ) 3.31-40 ปี    (     ) 4. 41-50 ปี 
  (     ) 5. 51–60  ปี   (     ) 6. 61 ปีข้ึนไป       
3.สถานภาพสมรส (WHO) 
  (     ) 1. โสด    (     ) 2. สมรส 
  (     ) 3. หยา่ร้าง    (     ) 4. หมา้ย / คู่สมรสเสียชีวติ 
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4.ระดบัการศึกษาสูงสุด (WHO) 
  (     ) 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   (     ) 2. ปริญญาตรี 
  (     ) 3. สูงกวา่ปริญญาตรี   (     ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 
5.อาชีพ(WHO) 
  (     ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา  (     ) 2. ขา้ราชการ 
  (     ) 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ  (     ) 4.พนกังานบริษทัเอกชน 
  (     ) 5. ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย (     ) 6. เกษตรกร 
  (     ) 7. พอ่บา้น/แม่บา้น   (     ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................. 
6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (WHO) 
  (     ) 1. ไม่เกิน15,000 บาท  (     ) 2.15,001 – 35,000 บาท 
  (     ) 3. 35,001 –55,000 บาท  (     ) 4. 55,001 –75,000 บาท 
  (     ) 5. 75,001 – 95,000 บาท  (     ) 6. มากกวา่ 95,000 บาท 
7.ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั (WHO) 
  (     ) 1. บา้นเด่ียว   (     ) 2. บา้นทาวน์โฮม 
  (     ) 3. คอนโดมิเนียม (โปรดยติุการตอบ)    

(     ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุผกัซอง 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (    ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือขอ้คิดเห็น
ของท่านกรุณา 
 
8. ประเภทของเมล็ดพนัธ์ุผกัซองท่ีท่านนิยมเลือกซ้ือ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (WHAT) 
พืชตระกลูกะหล ่า 
 (     )1. ผกักาดขาว  (     ) 2.ผกักาดหวั (     ) 3.ผกักาดกวางตุง้ 
 (     ) 4. ผกักาดหอม  (     ) 5.คะนา้  (     ) 6. กะหล ่าปลี 
พืชตระกลูถัว่ 
 (     ) 7. ถัว่ฝักยาว  (     ) 8. ถัว่แขก   (     ) 9. ถัว่ลนัเตา  
พืชตระกลูมะเขือ พริก  
 (     ) 10. มะเขือเทศ  (     ) 11. มะเขือเปราะ  (     ) 12. มะเขือยาว 
 (     ) 13. มะเขือม่วง  (     ) 14. พริกเผด็   (     ) 15. พริกข้ีหนู 
พืชตระกลูแตง 
 (     ) 16. แตงกวา  (     ) 17. แตงร้าน  (     ) 18. แตงโม 
 (     ) 19. ฟักทอง   (     ) 20. บวบ   (     ) 21. มะระ 
พืชตระกลูอ่ืนๆ 
 (     ) 22. ผกับุง้   (     ) 23. ค่ืนช่าย   (     ) 24.ผกัชี 
 (     ) 25. โหระพา  (     ) 26. กระเพรา  (     ) 27. แครอท 
 (     )28. ผกัสลดั   (     ) 29. หอมแบ่ง  (     ) 30. มะละกอ 
 (     ) 31. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
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9.ท่านเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลข์องทางบริษทัใด(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (WHAT) 
 (     ) 1. บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั (ตราเคร่ืองบิน)   
 (     ) 2. บริษทั อีสทเ์วสท ์ซีด จ ากดั (ตราศรแดง) 
 (     ) 3. บริษทั สยามเคมีเกษตร จ ากดั (ตราปลาวาฬ) 
 (     ) 4. บริษทั ฉัว่ยง่เซง้พนัธ์ุพืช จ ากดั (ตราสามเอ) 
 (     ) 5. บริษทั เมโทรซีด การเกษตร จ ากดั (ตราภูเขาทอง) 
 (     ) 6. บริษทั เพื่อนเกษตร จ ากดั (ตราดอกแตง) 
 (     ) 7. จ าไม่ได ้
 (     ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 
 
10.เหตุผลท่ีท าใหท้่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล(์เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (WHY) 
 (     ) 1. ตอ้งการปลูกผกัรับประทานเพื่อหลีกเล่ียงการรับประทานผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง 
 (     ) 2. ตอ้งการปลูกเป็นงานอดิเรกและตกแต่งบา้นเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
 (     ) 3. ตอ้งการปลูกเป็นกิจกรรมของครอบครัวในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
 (     ) 4. มีความสนใจในการทดลองปลูกผกั 
 (     ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................... 
 
11.นอกจากตวัท่านเองผูใ้ดท่ีมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
(WHOM) 
 (     ) 1. สมาชิกในครอบครัว  (     ) 2. เพื่อนบา้น 
 (     ) 3. เพื่อนร่วมงาน   (     ) 4. พนกังานขาย 
 (     ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
 
12.ปริมาณในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย (WHAT) 
 (     ) 1. 1-2 ซอง    (     ) 2. 3-5 ซอง 
 (     ) 3. 6-7 ซอง    (     ) 4. มากกวา่ 7 ซอง 
13.ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย (WHAT) 
 (     ) 1. ไม่เกิน 15 บาท   (     ) 2. 16-50 บาท 
 (     ) 3. 51-100 บาท   (     ) 4. มากกวา่ 100 บาท 
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14.ท่านรับทราบขอ้มูลเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์จากส่ือใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (HOW) 
 (     ) 1. ป้ายโฆษณา   (     ) 2. เพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะน า 
 (     ) 3. อินเทอร์เน็ต   (     ) 4. วารสารการเกษตร/หนงัสือพิมพ ์
 (     ) 5. โทรทศัน์/วทิยุ   (     ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
15.ท่านคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นเร่ืองใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(HOW) 
 (     ) 1. รายละเอียดของสายพนัธ์ุผกั (     ) 2. รายละเอียดวธีิการเพาะปลูก 
 (     ) 3. ราคาของเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง  

(     ) 4. โปรโมชัน่การจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 
 (     ) 5. สถานท่ีจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัซอง 
16.ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลบ์่อยแค่ไหน (WHEN) 
 (     ) 1. มากกวา่สัปดาห์ละคร้ัง  (     ) 2. สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 (     ) 3. เดือนละ 1 คร้ัง   (     ) 4. 2 เดือน 1 คร้ัง 
 (     ) 5. 3 เดือน 1 คร้ัง   (     ) 6. มากกวา่ 3 เดือน 1 คร้ัง 
 (     ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
17.ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลว์นัใด บ่อยท่ีสุด (WHEN) 
 (     ) 1. จนัทร์    (     ) 2. องัคาร  
 (     ) 3. พุธ    (     ) 4. พฤหสับดี 
 (     ) 5. ศุกร์    (     ) 6. เสาร์ 
 (     ) 7. อาทิตย ์
18.ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ไหนบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)(WHERE) 
 (     ) 1. ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร)  (     ) 2. ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทววีฒันา) 
 (     ) 3. ตลาดบางใหญ่ (จงัหวดันนทบุรี) (     ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
19.ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ไหน บ่อยท่ีสุด (WHERE) 
 (     ) 1. ตลาดจตุจกัร (เขตจตุจกัร)  (     ) 2.  ตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวฒันา) 
 (     ) 3. ตลาดบางใหญ่ (จงัหวดันนทบุรี) (     ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
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20.จากขอ้ท่ี 19เหตุผลใดท่ีท่านตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลจ์ากแหล่งจ าหน่ายนั้น (เลือก
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (WHY) 
 (     ) 1. ราคาถูก    (     ) 2. สะดวก 
 (     ) 3. มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย (     ) 4. เป็นเส้นทางท่ีผา่นเป็นประจ า 
 (     ) 5. คุณภาพเช่ือถือได ้  (     ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
 
21.ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นร้านจ าหน่ายลกัษณะแบบใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(WHERE) 
 (     ) 1. ร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร (     ) 2. ร้านอาหารและอุปกรณ์เล้ียงสัตว ์
 (     ) 3. ร้านขา้วสารและธญัพืช  (     ) 4. ร้านโชวห่์วย    
 (     ) 5. หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Home Pro, Big C) 
 (     ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
22.ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลใ์นโอกาสใด (HOW) 

(    ) 1. ซ้ือปลูกประจ า เช่น การปลูกรับประทาน, งานอดิเรก เป็นตน้ 
 (     ) 2. ซ้ือปลูกเฉพาะเหตุการณ์ เช่น การทดลองปลูกผกั, ซ้ือเป็นของระลึก เป็นตน้ 
23.เกณฑส์ าคญัท่ีสุดท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์
ไดแ้ก่เกณฑใ์ดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (HOW) 
 (     ) 1. คุณภาพของสินคา้ เช่น สินคา้ไดรั้บรองตามมาตราฐานของกรมวชิาการเกษตร 
 (     ) 2. บรรจุภณัฑผ์กัซองโดดเด่น 
 (     ) 3. ช่ือเสียงตราสินคา้ 
 (     ) 4. ชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดผกั 
 (     ) 5. ราคาเหมาะสม และเท่าเทียบกนัทุกบริษทั 
 (     ) 6. สถานท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้เช่ือถือได ้
 (     ) 7. พนกังานของร้านแนะน าสายพนัธ์ุผกั 
 (     ) 8. การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 
 (     ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
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24.ลกัษณะการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลข์องท่านเป็นอยา่งไร (HOW) 
 (     ) 1. ท่านเลือกหยบิสินคา้เอง  (     )2. ใหพ้นกังานขายแนะน า 
 (     ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
25.ลกัษณะการปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท์่านปลูกลกัษณะแบบใด (HOW) 
 (     ) 1. การปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ   
 (     ) 2. การปลูกลงดิน  
 (     ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
26.หลงัจากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท์่านใชเ้วลานานเท่าไรจึงเร่ิมปลูกผกัจากเมล็ดพนัธ์ุ
ดงักล่าว(HOW) 
 (     ) 1. ไม่เกิน 1 สัปดาห์   (     ) 2.หลงั 2 สัปดาห์ 
 (     ) 3. หลงั 3 สัปดาห์   (     ) 4. มากกวา่ 4 สัปดาห์ 
27.โดยรวมแลว้ท่านมีความรู้สึกอยา่งไรต่อเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยลท่ี์ซ้ือไป (HOW) 
 (     ) 1. พอใจมากท่ีสุด   (     ) 2. พอใจมาก 
 (     ) 3. เฉยๆ    (     ) 4. ไม่พอใจ 
 (     ) 5. ไม่พอใจมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซอยฟอยล์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามท่ีท่านเห็นดว้ยท่ีสุด (กรุณาตอบทุกขอ้) (WHY) 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด  
(1) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
28.) มีประเภทของเมลด็พนัธ์ุใหเ้ลือกหลากหลาย      
29.) เมลด็พนัธ์ุมีคุณภาพสูง เช่น การงอกดี      
30.) เมลด็พนัธ์ุท่ีน ามาจ าหน่ายไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ 

     

31.) ช่ือเสียงตราสินคา้ของบริษทั      
32.) ซองบรรจุภณัฑส์วยงาม      
33.) รูปภาพสายพนัธ์ุผกับนหนา้ซองฟอยลมี์ความ
ชดัเจน 

     

34.) สายพนัธ์ุผกัตรงตามชนิดท่ีตอ้งการ      
35.) มีรายละเอียดวธีิการปลูกสายพนัธ์ุผกัท่ีชดัเจน      
36.) อายเุก็บรักษาของสินคา้      
37.) ขนาดบรรจุต่อซองเหมาะสมกบัความตอ้งการ      
ดา้นราคา      
38.) ราคาถูกกวา่ตราสินคา้อ่ืน      
39.) การใหส่้วนลด      
40.) มีป้ายราคาติดท่ีซอง      
ดา้นการจดัจ าหน่าย      
41.) หาซ้ือไดง่้าย      
42.) มีขายอยูท่ัว่ไป      
43.) มีร้านขายเฉพาะของตราสินคา้      
44.) ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย      
45.) ท่ีจ  าหน่ายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน      
46.) สามารถสัง่ซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์
เวบ็ไซต ์
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด –ต่อ-      
47.) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ทางวทิย,ุ 
หนงัสือพิมพ,์ แผน่พบัและอินเตอร์เน็ต 

     

48.) การออกบูธแสดงสินคา้เกษตรแฟร์      
49.) การจดัท าวารสารและคู่มือวธีิการปลูกผกั      
50.) การขายตรงโดยพนกังานขาย,แคตตาลอ็กและ
เวบ็ไซตบ์ริษทั 

     

51.) จดัโปรโมชัน่จูงใจ เช่น ลด แลก แจก แถม      
52.) จดัโปรโมชัน่ชิงโชครางวลั      
53.) พนกังานขายสามารถใหค้ าแนะน า ขอ้มูล
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและอธัยาศยัดี 

     

54.) มีบริการหลงัการขายทางโทรศพัทแ์ละเวบ็ไซต์
ของบริษทั 

     

55.) บริษทัผูผ้ลิตมีการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม เช่น 
โครงการปลูกผกัในโรงเรียน เป็นตน้ 

     

 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล์
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
รูปภาพลกัษณะร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุผกัแบบซองฟอยล ์
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ภาคผนวก ข 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ - นามสกุล   นางสาวรัชวรรณ  สามนปาล  
 
วนัเดือนปีเกดิ   23 กรกฎาคม  2528 
 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
ปีการศึกษา 2550 

 
ประวตัิการท างาน  ปี 2550 - ปัจจุบนั บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั 

 
 

 

 


