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บทคัดยอ 

 

               การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามถามบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 361 คน                              

ขอมูลท่ีไดนํามาประมวลผลโดยใชสถิติคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดมีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ(คาเฉล่ียเทากับ 

3.90) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ียเทากับ 3.67) และปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ียเทากับ 3.98) ปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการท่ีมีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด (คาเฉล่ียเทากับ 3.47) ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสใน

ระดับมากคือ ดานอาหารปลอดภัย (คาเฉล่ียเทากับ 3.94)  ดานรสชาต(ิคาเฉล่ียเทากับ 4.35) และดาน

คุณคาอาหาร (คาเฉล่ียเทากับ 3.90) ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสใน

ระดับมากคือ มีมาตรฐานของราคา (คาเฉล่ียเทากับ 4.01) รองลงมาคือ การมีปายบอกราคาท่ีชัดเจน

(คาเฉล่ียเทากับ 4.00) ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสในระดับ

มาก คือ ความสะอาดภายในสถานท่ีซ้ือ (คาเฉล่ียเทากับ 4.29) รองลงมาคือ มีความหลากหลายของชนิด

ผักใหเลือกซ้ือ (คาเฉล่ียเทากับ 4.12) ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผัก

ไฮโดรโปนิกสในระดับมาก คือ ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย (คาเฉล่ียเทากับ 4.22) 

รองลงมาคือ การเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย (คาเฉล่ียเทากับ 3.98) 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to investigate the marketing mix factors affecting 

decision of  Chiang Mai University personnel towards purchasing of hydroponic vegetables. The 

data were collected by questionnaires from 361 respondents. The data were analyzed statistically 

with frequency, percentage, and mean. The study indicated that the marketing mix factors which 

were rated on the overall basis at high level included product factor (mean of 3.90), price factor 

(mean of 3.67), and distribution venue factor (mean of 3.98). The service marketing mix factors 

which were rated on the moderate level included market promotion factor (mean of 3.47). The 

product subfactors which affected the purchasing of hydroponic vegetables at high level included 

the existence of price standard (mean of 4.01) and the presence of clear labeling (mean of 4.00). 

The distribution venue subfactors that influenced the buying decision of hydroponic vegetables at 

high level were cleanliness (mean of 4.29) and variety of vegetable types (mean of 4.12). The 

market promotional subfactors which affected the purchasing hydroponic vegetables at the high 

level included service speediness of sales persons (mean of 4.22) and the ability to look after the 

customers (mean of 3.98). 

 

 

 


