
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชแนวคิดทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)  ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price),  
การจัดจําหนาย/ สถานท่ี (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 ระเบียบวิธีการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชวิธีถามแบบเจาะจง (Specific Method) เฉพาะคนท่ีเคย
บริโภคผักไฮโดรโปนิกสจํานวน 361 คน  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย แลวประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  ผลการศึกษา 
สรุปไดดังนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 23.80  เพศหญิง  คิด

เปนรอยละ 76.20   มีชวงอายมุากท่ีสุด ระหวาง 31 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 29.10  สถานภาพสมรส คิด
เปนรอยละ 49.30  โสด คิดเปนรอยละ 47.10  และ หมาย/ หยาราง คิดเปนรอยละ  3.60  รายไดตอเดือน
สวนใหญต่ํากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.90  รองลงมา รายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท คิด
เปนรอยละ 26.30  ระดับการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.90  รองลงมา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 22.40  และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 9.70 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีระหวาง 3 – 4 คน  คิดเปนรอยละ 67.00  รองลงมามีระหวาง 5 – 6 
คน  คิดเปนรอยละ 16.10   ความเส่ียงของการเปนโรค มากที่สุด คือ อ่ืนๆ (ไมมีความเส่ียงโรคใด ๆ)  
คิดเปนรอยละ 50.60  รองลงมาคอืโรคเบาหวาน รอยละ 12.50 ผูบริโภคไดรูจักผักไฮโดรโปนิกส
จาก เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  ไดแก  
คนรูจัก, ญาติพ่ีนอง, เพ่ือน, งานแสดงสินคาเกษตร, โทรทัศนและวิทยุ, อินเตอรเน็ตและหนังสือ, 
ส่ิงพิมพและวารสาร  คิดเปนรอยละ 65.10 รองลงมา ไดแก งานแสดงสินคาเกษตร คิดเปนรอยละ 
7.80 ผูบริโภคเคยบริโภคผักไฮโดรโปนิกส คิดเปนรอยละ 86.10    ไมเคยบริโภคผัก ไฮโดรโปนิกส   
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คิดเปนรอยละ 13.90 วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร เพ่ือบริโภคเอง คิด
เปนรอยละ 53.50  รองลงมาเปนเลือกตอบตามแบบสอบถามมากกวา 1 ขอ ไดแก เพ่ือบริโภคเอง, 
เพ่ือเปนของฝากผูปวย, เพ่ือเปนของฝากครอบครัว คิดเปนรอยละ 34.30 ตราสินคาท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือ
ผักไฮโดรโปนิกส โครงการหลวง คิดเปนรอยละ 54.30 รองลงมาเปนเลือกตอบตามแบบสอบถาม
มากกวา 1 ขอ ไดแก บานผักไฮโดรโปนิกส, Hydro Supply, สวนผัก และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 31.60  
เหตุผลการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกสจากตราสินคา โดย เลือกตอบตามแบบสอบถาม
มากกวา 1 ขอ ไดแก บรรจุภัณฑสวยงาม,  มีหลายขนาดใหเลือก,  หาซ้ือไดงาย, ราคาเหมาะสม,  
สินคาสด ใหม กรอบ,  รสชาติ,   สินคามีความสะอาดและการบริการดี และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 
72.90 แหลงท่ีผูบริโภคซ้ือผักไฮโดรโปนิกส โดยสวนใหญ เลือกตอบตามแบบสอบถามมากกวา 1 
ขอ ไดแก รานอาหาร, หางสรรพสินคา, ตลาดสดและรานตัวแทนจําหนายคิดเปนรอยละ 51.60 
ผูบริโภคไมสนใจตราสินคา คิดเปนรอยละ 54.00  
ซ้ือสินคาเดิม เปนประจําคิดเปนรอยละ 36.80 และเปล่ียนสินคาเรื่อย ๆ คิดเปนรอยละ 9.20 ปริมาณ
ท่ีเลือกซ้ือในแตละครั้ง สวนใหญนิยมปริมาณครึ่งกิโลกรัมคิดเปนรอยละ 38.20 รองลงมาคือ นอย
กวาครึ่งกิโลกรัมคิดเปนรอยละ 25.50 และเลือกตอบไดมากกวาหนึง่ขอเปนอันดับตอมา ซ่ึงไดแก 
นอยกวาครึ่งกิโลกรัม, ครึ่งกิโลกรัมและถุงละ 1 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 24.40 ผูบริโภคจายเงินเพ่ือ
ซ้ือผักไฮโดรโปนิกสตอครั้งมากท่ีสุดระหวาง 50 – 75 บาท คิดเปนรอยละ 65.90 ต่ํากวา 25 บาท  
คิดเปนรอยละ 16.90  ระหวาง 71–100 บาท คิดเปนรอยละ 11.10 และ 101–250 บาท คิดเปนรอยละ 
6.10 
 

5.1.2  ผลการศึกษาดาน สวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix หรือ 4Ps)   
 

   ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาปจจัยผลิตภัณฑดานอาหารปลอดภัย  ท่ีพบในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส  มีผลตอการเลือกซ้ือมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย
เทากับ 3.94) โดยใหความสําคัญในเรื่องของ การมีกล่ินสะอาด ไมมียาฆาแมลง (มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.61) รองลงมาเปนความสดสะอาดของผลิตภัณฑ (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30) สวนปจจัยผลิตภัณฑดาน
รสชาต ิ ท่ีพบในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส มีผลตอการเลือกซ้ือมีคาเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.35) ไดแก มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก  (มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.36) และรสชาติหวาน กรอบ (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34) ตามลําดับ และปจจัยผลิตภัณฑดาน
คุณคาอาหาร ท่ีพบในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส  มีผลตอการเลือกซ้ือมีคาเฉล่ีย
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โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.90) ไดแก  ไดวิตามินครบถวน (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20) 
รองลงมา ชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 )  
 

  ปจจัยราคา (Price)   ปจจัยดานราคาท่ีพบในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโป
นิกส มีผลตอการเลือกซ้ือมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.67) ไดแก มีมาตรฐาน
ราคาโดยราคาที่จําหนายในแตละแหงเทากัน (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01) รองลงมา มีปายราคาชัดเจน (มี
คาเฉล่ีย   เทากับ 4.00)   และมีผลนอยท่ีสุดคือ บริการขนสงสินคาฟรี (มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96)   
    ปจจัยการจัดจําหนาย/ สถานที่ (Place) ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีพบในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส    มีผลตอการเลือกซ้ือมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย
เทากับ 3.98) ปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก 
ความสะอาดในสถานท่ีซ้ือ (มีคาเฉล่ียเทากับ  4.29)  รองลงมามีความหลากหลายของชนิดผักใหเลือก
ซ้ือ (มีคาเฉล่ียเทากับ  4.12)  
 
   ปจจัยการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีพบ
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส   มีผลตอการเลือกซ้ือมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.47) ปจจัยดานการการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส ใน
ระดับมาก ไดแก ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย  (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22) รองลงมา
ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย  (มีคาเฉล่ียเทากับ  3.98)  
 

5.1.3 ขอมูลปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส 
 

ปญหาดานปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง (3.49) ปญหาของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี
มีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก ไดแก   มีกล่ินท่ีไมสะอาดและมีกล่ินยาฆา
แมลง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97  ไมชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 

ปญหาดานปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง (3.32) ปญหาของปจจัยดานราคาท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก ไดแก   ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทาน
ไมเหมาะสมกับปริมาณและคณุภาพ  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62  รองลงมาไมมีปายราคาชัดเจน มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.58   
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   ปญหาดานปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.54) ปญหาของปจจัยดานการจัด
จําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก ไดแก  ไมมีความสะดวกในการ
จอดรถ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.72  รองลงมาไดแก ทําเลที่ตั้งรานไมสะดวกตอการเดินทาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ  3.71 
   ปญหาดานปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโป
นิกส ของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง (3.10) ปญหาของปจจัย
ดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมากไดแก การบริการของ
พนักงานขายลาชา  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.76 รองลงมาคือ พนักงานขายไมมีความเอาใจใสลูกคา  มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.61   
 
5.2 การอภิปรายผล 
  ในการวิเคราะหครั้งนี้พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผัก
ไฮโดรโปนิกสของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)  พบวา วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกสของ
บุคลากร เพ่ือบริโภคเอง ซ่ึงสอดคลองกับ วินฑฎา  วิเศษศิริกุล (2552) ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนินิกสมากท่ีสุด คือ ตนเอง และ บุคคลในครอบครัว สาเหตุท่ีทําให
เลือกซ้ือสินคาคือ ความสด สะอาด ปลอดจากสารพิษ และมีคณุคาทางโภชนาการ ผูบริโภคใหความ
ใสใจในระดับมากเรื่องการมีฉลากบอกขอมูลของผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับท่ี นาฏนัดา สม
ประสงค (2550) ผลการศึกษาเรื่องปจจยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑถ่ัวแปจีในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีกลาววาเหตุผลในการซ้ือตราสินคาเพราะ
สินคาสด ใหม กรอบ และมีการบอกขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
 
 ปจจัยราคา (Price) ใหความสําคัญเรื่องมีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหง
ตองเทากัน และตองมีปายราคาชัดเจน เนื่องจากผูบริโภคคํานึงถึงราคาของผักไฮโดรโปนิกสกับผัก
ท่ีลักษณะเดียวกันของการปลูกแบบอ่ืนวามีราคาตางกันเทาไหรแลวนําไปเปรียบเทียบกับ
คุณประโยชนท่ีไดรับ สอดคลองการศึกษาของ นาฏนัดา  สมประสงค (2550) ท่ีไดศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกผลิตภัณฑถ่ัวแปจี ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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   ปจจัยการจัดจําหนาย/ สถานที่ (Place) ผูบริโภคสวนใหญตองการสถานท่ีจัดจําหนายท่ี
สะอาด และมีการเดินทางไปซ้ือสินคาท่ีสะดวก ท่ีสอดคลองกับ ธนัท  โชคชาญสิร ิ (2549) และ
สอดคลองกับการศึกษาของ เอก อุนจิตตวรรธณะ (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซ้ือ บริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา 
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยใหความสําคัญปจจัยทางการตลาดดานชองทางการ
จัดจําหนายในระดับมาก ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับระยะทางตองไมไกลจากบานหรือท่ีทํางาน 
 
  ปจจัยการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานการการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
เลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย และ 
ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย  ซ่ึงสอดคลองกับธนทั  โชคชาญสิร ิ(2549) ท่ีกลาววา ควรให
ความสําคัญในเรื่องบุคคล  ผูจัดจําหนายจะตองมีความกระตือรือรนเอาใจใสลูกคา  ปจจัยดาน
กระบวนการ เนนเรื่องความรวดเร็ว  
 
5.3 ขอคนพบ 
 

ดานผลิตภัณฑ (Product)  
ผูบริโภคมักเลือกซ้ือผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจาก ความสะอาด สด กรอบ และมัก

ซ้ือขนาดครึ่งกิโลกรัม โดยซ้ือครั้งละ 50- 70 บาท 
 

ดานราคา (Price)   
ผูบริโภคใหความใสใจราคาคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ควรมีหลายราคา

ใหเลือก และใหความสําคัญกับการติดปายบอกราคา 
 

ดานการจัดจําหนาย/ สถานที่ (Place)  
ผูบริโภคนิยมเลือกรานคาท่ีมีความสะอาด  มีสถานท่ีจอดรถกวางขวางและ

สามารถหาซ้ือสินคาไดงาย 
 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  ผูบริโภคตองการความรวดเร็วในการบริการ รวมถึงการเอาใจใสของพนักงานขาย 
และจะรูจักสินคาไดจากการบอกตอ 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 

ดานผลิตภัณฑ (Product)  
1.ผูประกอบการควรเนนความแตกตางจากผูอ่ืนโดย ทําใหผักมีความสดกรอบอยู

เสมอ และควรแสดงความเช่ือม่ันในเร่ืองอาหารปลอดภัย โดยการติดตรารับรองความปลอดภัยจาก
หนวยงานท่ีมีความนาเช่ือถือ 

2.บรรจุภัณฑ ควรออกแบบใหมีความนาสนใจและเพ่ิมมูลคา โดยการใส
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผัก   เชน คุณประโยชน 

3.ควรจัดทํารูปแบบบรรจุภัณฑสําหรับผูซ้ือท่ีนําไปฝากผูอ่ืน ใหสามารถถือไปได
อยางสะดวก 

 
ดานราคา (Price)   
  1.มีการจัดทําปายบอกราคาและปริมาณอยางชัดเจน 

2.ตองมีมาตรฐานดานราคา  และมีหลายราคาใหผูบริโภคไดเลือกตามความตองการ  
 

ดานการจัดจําหนาย/ สถานที่ (Place)  
มีการจัดออกแบบบรรยากาศภายในรานใหสะอาด และเนนความสะดวก ลายตอ

การเลือกซ้ือสินคา โดยอาจจัดช้ันวางใหเปนหมวดหมูแยกตามประเภทของผัก 
 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
    1.พนักงานขายควรเพิ่มความเอาใจใสลูกคา สามารถแนะนําสินคาบอกถึงชนิดและ
ประโยชนได 

2.จัดทํากลยุทธการตลาดเนนไปยังกลุมของผูท่ีหวงใยในสุขภาพใหมาก 
3.เพ่ิมการประชาสัมพันธ โดยใชวิธีบอกตอ เพ่ือใหผูบนิโภครูจักตราสินคาของเรา

ไดมากขึ้น 
 

5.5 ขอจํากัดทางการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัดของเวลาและงบประมาณทําใหการเก็บขอมูลครอบถึงไม
ท่ัวถึง และอาจสอบถามผูบริโภคเพียงบางกลุมเทานั้น ถามีการศึกษาโดยผูอ่ืนและใชตัวอยางตางไป
อาจทําใหผลการวิจัยแตกตางจากผลการศึกษา 
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5.6 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะศึกษาในหัวขอการเปรียบเทียบระหวางผักอินทรียและผัก
ไฮโดรโปนิกสพรอมท้ังเลือกกลุมผูตอบแบบสอบถามใหกวางขึ้น เพ่ือใหทราบปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีทําใหการวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

 


