
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ไดนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและนําเสนอใน
รูปแบบความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย การวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาแบงออกเปน 3  สวน คือ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  สวนท่ี 3 ขอมูลปญหาในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย  86 23.80 

 หญิง  275 76.20 
  รวม 361 100 
อายุ ตํ่ากวา 21  ป  21 5.80 
 21 – 30  ป  91 25.20 
 31 – 40  ป   105 29.10 
 41 – 50  ป  88 24.40 
 51 ปขึ้นไป  56 15.50 
  รวม 361 100 
สถานภาพ โสด  170 47.10 
 สมรส  178 49.30 
 หมาย/หยาราง  13 3.60 
  รวม 361 100 
รายไดตอเดือน ตํ่ากวา 15,000 บาท  155 42.90 
 15,001 – 25,000 บาท  95 26.30 
 25,001 – 35,000 บาท  66 18.30 
 35,001 – 45,000 บาท  24 6.60 
 45,001 – 55,000 บาท  15 4.20 
 55,001 – 60,000 บาท  2 0.60 
 60,001 – 70,000 บาท  1 0.30 
 มากกวา 70,001 บาท  3 0.80 
  รวม 361 100 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี  81 22.40 
 ปริญญาตรี  245 67.90 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา  35 9.70 
  รวม 361 100 
จํานวนสมาชิก 1 – 2 คน  52 14.40 
ในครอบครัว 3 – 4 คน  242 67.00 
 5 – 6 คน  58 16.10 
 มากกวา 6 คน  9 2.50 
  รวม 361 100 
ความเสี่ยงของ โรคหัวใจ  29 8.00 
การเปนโรค โรคเบาหวาน  45 12.50 
 โรคมะเร็ง  26 7.20 
 โรคตับ  8 2.20 
 โรคความดันโลหิตสูง  36 10.00 
 อื่น ๆ  (ไมเปนโรคใด ๆ)  217 60.11 
  รวม 361 100 
 

จากตารางท่ี 1  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 23.80  หญิง  คิดเปนรอยละ 
76.20   มีชวงอายุมากท่ีสุด ระหวาง 31 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 29.10  รองลงมาอายุระหวาง   21 – 30 ป     
คิดเปนรอยละ  25.20  อายุระหวาง     41 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 24.40   อายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
15.50 และอายุตํ่ากวา 21 ป  คิดเปนรอยละ 5.80   สถานภาพ  สมรส คิดเปนรอยละ 49.30  โสด คิดเปน
รอยละ 47.10 และ หมาย/ หยาราง คิดเปนรอยละ 3.60   
 รายไดตอเดือน  ตํ่ากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.90  รองลงมา รายไดระหวาง 15,001 – 
25,000  บาท คิดเปนรอยละ 26.30 รายไดระหวาง 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.30  รายไดระหวาง  
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35,001 – 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.60  รายไดระหวาง 45,001 – 55,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.20 
มากกวา 70,001 คิดเปนรอยละ 0.80 รายไดระหวาง 55,001 – 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 และ
รายไดระหวาง 60,001 – 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.30  
 ระดับการศึกษา  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.90  รองลงมาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 22.40  และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 9.70 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีระหวาง 3 – 4 คน  คิดเปนรอยละ 67.00  รองลงมามีระหวาง 5 – 
6 คน  คิดเปนรอยละ 16.10   มี 1 – 2 คน คิดเปนรอยละ 14.40  และมีมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 2.50 
 ความเสี่ยงของการเปนโรค มากท่ีสุด โรคอื่น ๆ (ไมมีความเสี่ยงโรคใด ๆ)  คิดเปนรอยละ 60.11
รองลงมา  โรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 12.50  โรคความดันโลหิตสูง  คิดเปนรอยละ 10.00  โรคหัวใจ  
คิดเปนรอยละ 8.00  โรคมะเร็ง  คิดเปนรอยละ 7.20  โรคตับ คิดเปนรอยละ 2.20    
 
ตารางท่ี 2   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการไดรูจักผักไฮโดรโปนิกสจากที่ใด  
             

รูจักผักไฮโดรโปนิกสจาก จํานวน (คน) รอยละ 
คนรูจัก 22 6.10 
ญาติพ่ีนอง 7 1.90 
เพ่ือน 15 4.20 
งานแสดงสินคาเกษตร 28 7.80 
โทรทัศนและวิทย ุ 20 5.50 
อินเตอรเน็ต 22 6.10 
หนังสือ, สิ่งพิมพและวารสาร 12 3.30 
ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 325 65.1 
รวม 361 100 
    

จากตารางท่ี 2  พบวาสวนใหญผูบริโภคไดรูจักผักไฮโดรโปนิกสจาก เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ไดแก คนรูจัก, ญาติพ่ีนอง, เพ่ือน, งานแสดงสินคาเกษตร, โทรทัศนและวิทย,ุ อินเตอรเน็ตและหนังสือ, 
สิ่งพิมพและวารสาร  คิดเปนรอยละ 65.10 รองลงมา ไดแก งานแสดงสินคาเกษตร คิดเปนรอยละ 7.80 
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ตารางท่ี  3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเคยหรือไมเคยบริโภค 
                   ผักไฮโดรโปนิกส 

เคยหรือไมเคย จํานวน (คน) รอยละ 
เคย 311 86.10 
ไมเคย 50 13.90 

รวม 361 100 
 
 จากตารางท่ี 3  พบวาเคยบริโภคผักไฮโดรโปนิกส คิดเปนรอยละ 86.10    ไมเคยบริโภคผัก 
ไฮโดรโปนิกส   คิดเปนรอยละ 13.90 
 
ตารางท่ี 4   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวัตถุประสงคในการเลือกซ้ือ 
                  ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร 

วัตถุประสงค จํานวน  (คน) รอยละ 
เพ่ือบริโภคเอง 193 53.50 
เพ่ือเปนของฝากผูปวย 14 3.90 
เพ่ือเปนของฝากครอบครัว 19 5.30 
อื่น ๆ 11 3.00 
เลือกตอบตามแบบสอบถาม
มากกวา 1 ขอ 

124 34.30 

รวม 361 100 
 
 จากตารางท่ี 4  พบวาวัตถุประสงคในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร เพ่ือบริโภคเอง 
คิดเปนรอยละ 53.50  รองลงมาเปนเลือกตอบตามแบบสอบถามมากกวา 1 ขอ ไดแก เพ่ือบริโภคเอง, เพ่ือ
เปนของฝากผูปวย,  เพื่อเปนของฝากครอบครัว   คิดเปนรอยละ 34.30 
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ตารางท่ี 5     จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกซื้อ 
                     ผักไฮโดรโปนิกสโดยเลือกจากตราสินคา 

ตราผลิตภัณฑ จํานวน  (คน) รอยละ 
บานผักไฮโดรโปนิกส 17 4.70 
Hydro Supply 1 0.30 
สวนผัก 7 1.90 
โครงการหลวง 196 54.30 
อื่น ๆ 26 7.20 
เลือกตอบตามแบบสอบถาม 
มากกวา 1 ขอ 

114 31.60 

รวม 361 100 
   

จากตารางท่ี 5  พบวาตราสินคาท่ีผูบริโภคเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร โครงการ
หลวง คิดเปนรอยละ 54.30 รองลงมาเปนเลือกตอบตามแบบสอบถามมากกวา 1 ขอ ไดแก บานผักไฮโดร
โปนิกส, Hydro Supply,  สวนผัก และอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 31.60 
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ตารางท่ี  6     จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลการเลือกซ้ือ 
         ผักไฮโดรโปนิกสจากตราสินคา 

เหตุผล จํานวน  (คน) รอยละ 
บรรจุภัณฑสวยงาม 3 0.80 
มีหลายขนาดใหเลือก 0 0 
หาซื้อไดงาย 12 3.30 
ราคาเหมาะสม 5 1.40 
สินคาสด ใหม กรอบ 26 7.20 
รสชาต ิ 3 0.80 
สินคามีความสะอาด 33 9.10 
การบริการดี 2 0.60 
อื่น ๆ 14 3.90 
เลือกตอบตามแบบสอบถาม 
มากกวา 1 ขอ 

263 72.90 

รวม 361 100 
 

จากตารางท่ี 6  เหตุผลการเลือกซื้อผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกสจากตราสินคา โดย เลือกตอบ
ตามแบบสอบถามมากกวา 1 ขอ ไดแก บรรจุภัณฑสวยงาม,  มีหลายขนาดใหเลือก,  หาซื้อไดงาย, ราคา
เหมาะสม,  สินคาสด ใหม กรอบ,  รสชาติ,   สินคามีความสะอาดและการบริการดี และอื่น ๆ คิดเปน
รอยละ 72.90 
 
 
 
 
 
 
 



 21

ตารางท่ี  7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่ซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 
แหลงท่ีซื้อ จํานวน  (คน) รอยละ 

รานอาหาร 11 3.00 
หางสรรพสินคา 66 18.30 
ตลาดสด 33 9.10 
รานตัวแทนจําหนาย 52 14.40 
อื่น ๆ 13 3.60 
เลือกซื้อตามแบบสอบถาม 
มากกวา 1 ขอ 

186 51.60 

รวม 361 100 
 

 จากตารางท่ี 7  แสดงถึงแหลงท่ีผูบริโภคซื้อผักไฮโดรโปนิกส โดยสวนใหญ เลือกตอบ
ตามแบบสอบถามมากกวา 1 ขอ ไดแก รานอาหาร, หางสรรพสินคา, ตลาดสดและรานตัวแทนจําหนาย 
คิดเปนรอยละ 51.60 
 
ตารางท่ี  8    จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการพิจารณาเลือกซ้ือ 
        ผักไฮโดรโปรนิกส 

การพิจารณาเลือกซ้ือ จํานวน  (คน) รอยละ 
ซื้อสินคาเดิมเปนประจํา 133 36.80 
ไมสนใจตราสินคา 195 54.00 
เปลี่ยนสินคาเร่ือย ๆ  33 9.20 

รวม 361 100 
 
 จากตารางท่ี 8  พบวาผูบริโภคไมสนใจตราสินคา คิดเปนรอยละ 54.00    ซื้อสินคาเดิม          
เปนประจําคิดเปนรอยละ 36.80 และเปลี่ยนสินคาเร่ือย ๆ คิดเปนรอยละ 9.20 
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ตารางท่ี  9   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีเลือกซ้ือในแตละคร้ัง 
ปริมาณ จํานวน  (คน) รอยละ 

นอยกวาครึ่งกิโลกรัม 92 25.50 
ครึ่งกิโลกรัม 138 38.20 
ถุงละ 1 กิโลกรัม 26 7.20 
อื่น ๆ 17 4.70 
เลือกซื้อในปริมาณตาม
แบบสอบถามมากกวา 1 ขอ 

88 24.40 

รวม 361 100 
 
 จากตารางท่ี 9  พบวาปริมาณท่ีเลือกซื้อในแตละครั้ง สวนใหญนิยมปริมาณคร่ึงกิโลกรัมคิดเปน
รอยละ 38.20 รองลงมาคือ นอยกวาคร่ึงกิโลกรัมคิดเปนรอยละ 25.50 และเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ
เปนอันดับตอมา ซึ่งไดแก นอยกวาคร่ึงกิโลกรัม, คร่ึงกิโลกรัมและถุงละ 1 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 
24.40 
 
ตารางท่ี  10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการจายเงินเพ่ือซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 

จํานวนเงินท่ีซ้ือตอครัง้ จํานวน  (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 25 บาท 61 16.90 
50 – 75 บาท 238 65.90 
71 – 100 บาท 40 11.10 
101 – 250 บาท 22 6.10 

รวม 361 100 
 
 จากตารางที่ 10  ผูบริโภคจายเงินเพ่ือซื้อผักไฮโดรโปนิกสตอคร้ัง มากท่ีสุดระหวาง 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 
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สวนท่ี 2  ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ตารางท่ี  11  รอยละและคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑดานอาหารปลอดภัยท่ีพบในการเลือกซ้ือผักไฮโดร 
                     โปนิกสของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

อาหารปลอดภัย  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ตรายี่หอเปนท่ีรูจักและคุนเคย 21.30 26.30 18.30 31.30 2.80 3.32 ปานกลาง 
มีการติดตรารับรองคุณภาพ 26.90 38.50 26.60 6.40 1.70 3.83 มาก 
ความสดสะอาดของผลิตภัณฑ 39.60 52.40 6.60 1.10 0.30 4.30 มาก 
ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ 32.40 57.60 8.00 1.70 0.30 4.20 มาก 
ช่ือเสียงของผูปลูกผักไดรับการ
ยอมรับ 

18.00 60.40 16.30 3.90 1.40 3.90 มาก 

กระบวนการปลูกผักมีขั้นตอน
ชัดเจน นาเช่ือถือ 

22.40 57.60 13.00 4.40 2.50 3.93 มาก 

กระบวนการแนะนําและพาชม
สวนผักแหลงปลูกนาสนใจ 

19.90 33.50 24.70 19.70 2.20 3.49 ปานกลาง 

มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆา
แมลง 

72.60 18.30 7.50 0.80 0.80 4.61 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 3.94 มาก 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 11  พบวาปจจัยผลิตภัณฑดานอาหารปลอดภัย ท่ีพบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผัก
ไฮโดรโปนิกส มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.94) 
 ปจจัยดานอาหารปลอดภัยมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  มี
กลิ่นสะอาด ไมมียาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 ในระดับมาก  ไดแก  ความสดสะอาดของผลิตภัณฑ  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30  ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20  กระบวนการปลูกผัก              
มีขั้นตอนชัดเจน นาเช่ือถือ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ช่ือเสียงของผูปลูกผักไดรับการยอมรับ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90  มีการติดตรารับรองคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ในระดับปานกลาง  ไดแก  
กระบวนการแนะนําและพาชมสวนผักแหลงปลูกนาสนใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และตราย่ีหอเปนท่ี
รูจักและคุนเคย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32   
 
ตารางท่ี  12  รอยละและคาเฉลี่ยของปจจัยผลิตภัณฑดานรสชาติท่ีพบในการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 
        ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รสชาติ  
 

คาเฉลี่ย 
รอยละ 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

รสชาติหวานกรอบ 44.00 46.80 8.30 0.30 0.60 4.34 มาก 
มีความสดใหม  รสชาติ
แทจริงตามธรรมชาติผัก 

46.00 45.70 6.60 1.40 0.30 4.36 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.35 มาก 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 12  พบวาปจจัยผลิตภัณฑดานรสชาติ ท่ีพบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผักไฮโดรโป
นิกส มีผลตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35) 
 ปจจัยดานรสชาติมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก มีความสดใหม 
รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และรสชาติหวาน กรอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34  
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ตารางท่ี  13  รอยละและคาเฉลี่ยของปจจัยผลิตภัณฑดานคุณคาอาหารที่พบในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ  
                     ผักไฮโดรโปนิกสของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คุณคาอาหาร  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

ปาน
กลาง 

(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอย
ท่ีสุด 

(รอยละ) 
ไดวิตามินครบถวน 35.70 52.40 8.90 2.20 0.80 4.20 มาก 
ชวยลดน้ําหนัก 24.10 26.90 19.90 24.40 4.70 3.41 ปานกลาง 
มีคุณคาอาหารสูงกวา 
ผักที่ปลูกโดยวิธีอื่น 

35.50 41.30 17.40 3.60 2.20 4.04 มาก 

ชวยในการปองกันความเสี่ยงของ
โรคภัย: โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง         โรคตับ โรคความดัน
โลหิตสูง 

28.80 56.80 10.50 2.80 1.10 4.09 มาก 

ชวยใหไดสารอาหาร ตามหลัก
โภชนาการ 

1.40 0.60 11.90 56.80 29.30 4.12 มาก 

สามารถนําไปปนเปนน้ําผักสด
รับประทานไดวิตามินสูง 

27.40 30.70 17.70 19.90 4.30 3.57 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.90 มาก 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี 13  พบวาปจจัยผลิตภัณฑดานคุณคาอาหาร ท่ีพบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผัก
ไฮโดรโปนิกส มีผลตอการเลือกซื้อ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยรอยละ 3.90) 
 ปจจัยดานคุณคาอาหารมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก  ไดวิตามิน
ครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20  รองลงมา ไดแก  ชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.12   ชวยในการปองกันความเสี่ยงของโรคภัย : โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคตับ โรคความดัน
โลหิตสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09   มีคุณคาอาหารสูงกวาผักท่ีปลูกโดยวิธีอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
สามารถนําไปปนเปนน้ําผักสดรับประทานไดวิตามินสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57  และชวยลดน้ําหนัก   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41   
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ตารางท่ี  14  รอยละและคาเฉลี่ยของปจจัยดานราคาท่ีพบในการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 
         ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

ปจจัยดานราคา 

ระดับความสําคัญ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ราคาผักถูกกวาเม่ือเทียบกับ
ผักท่ีมีลักษณะเดียวกันของ
การปลูกแบบอื่น 

13.90 55.10 26.60 2.50 1.90 3.76 มาก 

ราคาผักตอกิโลกรัมถูกกวา
ผักท่ีมีลักษณะเดียวกันของ
การปลูกแบบอื่น 

13.90 56.00 25.80 2.20 2.20 3.77 มาก 

ราคาของผักไทย(ถุง) 
เหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพ 

14.10 64.30 19.90 1.40 0.30 3.91 มาก 

ราคาผักสลัด (ถุง) 
เหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพ 

13.30 65.70 18.80 1.40 0.80 3.89 มาก 

ราคาของสลัดกลองพรอม
รับประทานเหมาะสมกับ
ปริมาณมีและคุณภาพ 

17.70 63.20 16.90 1.10 1.10 3.95 มาก 

มีหลายราคาใหเลือกตาม
ความเหมาะสมกับปริมาณ
บรรจุ 

20.50 57.30 18.80 1.70 1.70 3.93 มาก 
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ตารางท่ี 14  (ตอ) 
 

 
 

ปจจัยดานราคา 

ระดับความสําคัญ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ี
จําหนายในแตละแหงเทากนั 

23.50 59.80 12.70 1.70 2.20 4.01 มาก 

มีปายราคาชัดเจน 26.90 54.30 12.20 5.50 1.10 4.00 มาก 
การลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมาก 14.40 27.10 27.10 28.80 2.50 3.22 ปานกลาง 
การแถมสินคาเม่ือซื้อสินคา
ปริมาณมาก 

15.80 20.80 31.00 18.60 13.90 3.06 ปานกลาง 

บริการขนสงสินคาฟร ี 14.40 19.70 28.80 22.20 15.00 2.96 ปานกลาง 
คาเฉล่ียรวม 3.67 มาก 

หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
 

 จากตารางท่ี 14  พบวาปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส มีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) 
 ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก  มีมาตรฐานราคา
โดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  รองลงมา มีปายราคาชัดเจน มีคาเฉลี่ย   
เทากับ 4.00  ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทานเหมาะสมกับปริมาณมีและคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  
3.95  มีหลายราคาใหเลือกตามความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  ราคาของผักไทย
(ถุง) เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  ราคาผักสลัด (ถุง)เหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  ราคาผักตอกิโลกรัมถูกกวาผักท่ีมีลักษณะเดียวกันของการปลูกแบบอื่น 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ราคาผักถูกกวาเมื่อเทียบกับผักท่ีมีลักษณะเดียวกันของการปลูกแบบอื่น มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 การลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22  การแถมสินคาเม่ือซื้อปริมาณมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.06  และบริการขนสงสินคาฟรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  15  รอยละและคาเฉลี่ยของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีพบในการเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 
         ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 

 
แปลผล มากที่สุด 

(รอยละ) 
มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สดุ 
(รอยละ) 

สถานท่ีจัดจําหนายใกลแหลง
ทํางาน 

20.80 62.00 11.90 4.20 1.10 3.97 มาก 

มีบริการจัดสงสินคา  
สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท 

13.90 41.60 25.50 69.00 12.20 3.38 ปานกลาง 

มีท่ีจอดรถสะดวก  
เพียงพอและมีทําเลท่ีตั้งราน
สะดวกตอการเดินทาง 

26.60 51.20 18.30 2.80 1.10 3.99 มาก 

ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ 43.50 42.90 12.70 0.60 0.30 4.29 มาก 

บรรยากาศในรานดี 26.30 56.50 15.80 1.10 0.30 4.07 มาก 

เวลาเปด-ปดจําหนายสินคามี
ความเหมาะสม 

24.10 59.40 15.50 1.10 0.30 4.06 มาก 

แสดงบรรจุภัณฑผักแตละ
ชนิดชัดเจนของราก ลําตน ใบ 
ดอก การปลูก ความสด 
สะอาด 

20.20 62.30 13.30 2.80 1.40 3.97 มาก 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม
ชนิดผักที่สดสะอาด 

18.00 62.90 16.30 1.90 0.80 3.95 มาก 

ปริมาณบรรจุท่ีพอดีกับการ
เลือกซื้อ 

20.20 66.20 12.50 1.10 0.00 4.06 มาก 

มีความหลากหลายของชนิด
ผักใหเลือกซื้อ 

26.90 61.20 9.70 1.90 0.30 4.12 มาก 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มากที่สุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

ปานกลาง 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

บรรจุภัณฑมีหลายขนาดให
เลือกซื้อ 

25.50 60.70 11.10 2.80 0.00 4.09 มาก 

มีการตกแตงผักใหสะอาด 
พรอมรับประทาน 
พรอมปรุง 

19.10 57.60 11.90 10.20 1.10 3.83 มาก 

บรรจุภัณฑพกพาสะดวก 18.00 62.30 15.80 3.30 0.60 3.94 มาก 

ใหคําอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอานเขาใจงาย 

19.40 59.60 17.70 2.50 0.80 3.94 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.98 มาก 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
 

 จากตารางท่ี 15 พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส   มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) 
 ปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก ความสะอาด
ในสถานท่ีซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.29  มีความหลากหลายของชนิดผักใหเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.12 
บรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 บรรยากาศในรานดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  เวลา
เปด-ปดจําหนายสินคามีความเหมาะสมและปริมาณบรรจุที่พอดีกับการเลือกซื้อ  มีคาเฉลีย่เทากับ  4.06 
มีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอและมีทําเลที่ต้ังรานสะดวกตอการเดินทาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ   3.99  สถานท่ี
จัดจําหนายใกลแหลงทํางานและแสดงบรรจุภัณฑผักแตละชนิดชัดเจนของราก ลําตน ใบ ดอก การปลูก 
ความสด สะอาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงามชนิดผักท่ีสดสะอาด มี   คาเฉลี่ย
เทากับ 3.95 บรรจุภัณฑพกพาสะดวกและใหคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอานเขาใจงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.94  มีการตกแตงผักใหสะอาด พรอมรับประทานพรอมปรุง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83        
และมีบริการจัดสงสินคา สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38  ซึ่งเทากับระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  16  รอยละและคาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีพบในการเลือกซื้อ 
       ผักไฮโดรโปนิกส  ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ปจจัยดานการสงเสริม 

การตลาด 

ระดับความสําคัญ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ 
เชน แผนพับ ใบปลิว ปาย
ขนาดใหญ  สื่อวิทยุ โทรทัศน
และ website 

15.00 21.60 23.00 38.50 1.90 3.09 ปานกลาง 

มีสวนลดราคาเม่ือมาซื้อ
บอยครั้ง 

12.70 22.70 31.60 31.00 1.90 3.13 ปานกลาง 

มีการสะสมแตมเพ่ือรับ
สวนลดหรือแลกของรางวัล 

10.20 24.90 28.30 33.80 2.80 3.06 ปานกลาง 

มีการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือ
ไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ  

13.60 23.50 26.60 33.80 2.50 3.12 ปานกลาง 

มีการแจงขาวสารของผูปลกู
ใหลูกคาทราบเสมอ 

14.40 24.90 26.90 30.70 3.00 3.17 ปานกลาง 

มีของแจกแถมตามเทศกาล
ตาง ๆ 

13.00 23.50 20.80 36.80 5.80 3.01 ปานกลาง 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ
พนักงานขายเกี่ยวกับผักและ
ใหคําแนะนําท่ีดีนาเช่ือถอื 

20.50 58.20 13.60 6.40 1.40 3.90 มาก 

ความเอาใจใสลูกคาของ
พนักงานขาย 

22.40 60.10 11.90 3.60 1.90 3.98 มาก 
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ตารางท่ี  16  (ตอ) 
 

ปจจัยดานการสงเสริม 
การตลาด 

ระดับความสําคัญ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ความสามารถในการ
แกไขปญหาของพนักงาน
ขาย 

18.60 60.40 13.90 5.30 1.90 3.88 มาก 

การแตงกายของพนักงาน
ขายมีความสะอาด 

20.80 58.40 14.70 5.50 0.60 3.93 มาก 

การใหทดลองชิมสินคา 13.90 29.40 26.30 18.80 11.60 3.15 ปานกลาง 

ความรวดเร็วในการ
บริการของพนักงานขาย 

46.00 34.90 15.50 2.80 0.80 4.22 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.47 ปานกลาง 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  

 
จากตารางท่ี 16 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส    

มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) 
 ปจจัยดานการการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ไดแก 
ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22     ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย  
มีคาเฉลี่ยเทากบั  3.98  การแตงกายของพนักงานขายมีความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93ความสามารถ
ในการแกไขปญหาของพนักงานขาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88  ความสําคัญระดับปานกลาง  ไดแก มี           
การแจงขาวสารของผูปลูกใหลูกคาทราบเสมอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.17  การใหทดลองชิมสินคา  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.15  มีสวนลดราคา เม่ือมาซื้อบอยคร้ัง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13  มีการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือไดรับ
สิทธิพิเศษตาง  ๆ   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12    มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายขนาด
ใหญ  สื่อวิทยุ โทรทัศนและ website  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.09  มีการสะสมแตมเพ่ือรับสวนลดหรือแลก
ของรางวัล  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.06  และมีของแจกแถมตามเทศกาลตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01   
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ตารางท่ี 17  คาเฉลี่ยและระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 
       ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย ระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.90 มาก 
ปจจัยดานราคา 3.67 มาก 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 3.98 มาก 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.47 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี  17  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากและ 
ปานกลาง  เรียงลําดับคือ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา   อยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.90 และ 3.67 ตามลําดับ  สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดบั
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 
 
สวนท่ี  3  ขอมูลปญหาที่พบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกส 
 

ตารางท่ี  18  รอยละและคาเฉลี่ยของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีพบในการเลือกซื้อผกัไฮโดรโปนิกส   
       ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับปญหาท่ีพบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ไมเปนท่ีรูจักและคุนเคยกับ 
ตรายี่หอ 

11.60 19.40 28.80 37.40 2.80 3.00 ปานกลาง 

ไมมีการติดตรารับรองคุณภาพ 18.80 27.70 39.90 12.50 1.10 3.51 มาก 
ไมมีความสดสะอาดของผลิตภัณฑ 27.40 40.70 17.20 9.20 5.50 3.75 มาก 
ไมมีความสมํ่าเสมอของคุณภาพ 24.40 43.50 17.50 8.90 5.80 3.72 มาก 
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ตารางท่ี 18  (ตอ) 
 

 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับปญหาท่ีพบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มีกลิ่นท่ีไมสะอาดและมีกลิ่น 
ยาฆาแมลง 

57.10 10.00 14.40 10.00 8.60 3.97 มาก 

ไมมีรสชาติ  จืด ไมกรอบ 26.30 38.80 16.30 12.20 6.40 3.66 มาก 
ไมมีความสดใหมและไมมีรสชาติ
แทจริงตามธรรมชาติผัก 

27.70 36.00 17.50 9.40 9.40 3.63 มาก 

ไมไดวิตามินครบถวน 15.00 46.00 16.10 16.30 6.60 3.46 ปานกลาง 
ไมชวยลดน้ําหนัก 6.90 19.70 26.30 40.70 6.40 2.80 ปานกลาง 
ไมมีคุณคาอาหารสูงกวาผักที่ปลูก
โดยวิธีอื่น 

15.20 44.60 20.80 9.70 9.70 3.46 ปานกลาง 

ไมชวยในการปองกันความเสี่ยง
ของโรคภัย: โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคตับ 
โรคความดันโลหิตสูง 

15.50 37.10 26.90 12.70 7.80 3.40 ปานกลาง 

ไมชวยใหไดสารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

55.10 11.40 13.90 11.10 8.60 3.93 มาก 

ไมสามารถนําไปปนเปนน้ําผักสด
รับประทานไดวิตามินสูง 

14.10 29.90 23.50 21.10 11.40 3.14 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.49 ปานกลาง 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 18  พบวาปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.49) 
 ปญหาของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก ไดแก   
มีกลิ่นท่ีไมสะอาดและมีกลิ่นยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ไมชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ไมมีความสดสะอาดของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ไมมีความสมํ่าเสมอของ
คุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72  ไมมีรสชาติ  จืด ไมกรอบ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66  ไมมีความสดใหมและ
ไมมีรสชาติ มีคาเฉลีย่เทากับ 3.63  ไมมีการติดตรารับรองคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51  
 สวนปญหาดานผลิตภัณฑระดับปานกลาง ไดแก ไมไดวิตามินครบถวนและไมมีคุณคาอาหาร
สูงกวาผักที่ปลูกโดยวิธีอื่น  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 ไมชวยในการปองกันความเสี่ยงของโรคภัย : 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40  ไมสามารถ
นําไปปนเปนน้ําผักสดรับประทานไดวิตามินสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14  ไมเปนที่รูจักและคุนเคยกับ        
ตรายี่หอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00  และไมชวยลดน้ําหนัก   มีคาเฉลีย่เทากับ 2.80  
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ตารางท่ี  19  รอยละและคาเฉลี่ยของปญหาดานราคาท่ีพบในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส   
       ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ปจจัยดานราคา 

ระดับปญหาท่ีพบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ราคาผักไทย (ถุง) ไมเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพ 

10.50 52.10 23.30 11.10 3.00 3.56 มาก 

ราคาของผักสลัด (ถุง)ไม
เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 

10.80 51.00 23.30 8.90 6.10 3.52 มาก 

ราคาของสลัดกลองพรอม
รับประทานไมเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพ 

15.80 49.60 19.10 11.60 3.90 3.62 มาก 

ไมมีหลายราคาใหเลือกตามความ
เหมาะสมกับปริมาณบรรจ ุ

11.60 50.40 21.30 13.00 3.60 3.53 มาก 

ไมมีมาตรฐานราคา ราคาที่
จําหนายในแตละแหงไมเทากัน 

13.90 48.50 21.60 11.90 4.20 3.56 มาก 

ไมมีปายราคาชัดเจน 15.50 50.40 16.60 11.10 6.40 3.58 มาก 
ไมมีการลดราคาเม่ือซื้อปริมาณ
มาก 

11.10 19.90 29.40 34.30 5.30 2.97 ปานกลาง 

ไมมีการแถมสินคาเม่ือซื้อสินคา
ปริมาณมาก 

8.00 18.60 30.20 37.40 5.80 2.86 ปานกลาง 

ไมมีบริการขนสงสินคาฟร ี 7.50 17.20 28.00 30.50 16.90 2.68 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยรวม 3.32 ปานกลาง 

หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 19  พบวาปญหาปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.32) 
 ปญหาของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก ไดแก    
ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทานไมเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62  ไมมี
ปายราคาชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58  ราคาผักไทย (ถุง) ไมเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพและไมมี
มาตรฐานราคา ราคาท่ีจําหนายในแตละแหงไมเทากัน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56  ไมมีหลายราคาใหเลือก
ตามความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53  และ ราคาของผักสลัด (ถุง)ไมเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 
 ปญหาของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับปานกลาง ไดแก   
ไมมีการลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97  ไมมีการแถมสินคาเมื่อซื้อสินคาปริมาณมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 และไมมีบริการขนสงสินคาฟรี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 
  
ตารางท่ี  20  รอยละและคาเฉลี่ยของปญหาดานการจัดจําหนายท่ีพบในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส   

       ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ระดับปญหาที่พบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

สถานท่ีจัดจําหนายไกล
แหลงทํางาน 

19.10 47.90 18.60 11.10 3.33 3.68 มาก 

ไมมีบริการจัดสงสินคา
และไมสามารถสั่งซื้อทาง
โทรศัพท 

10.80 35.70 29.40 14.10 10.00 3.23 ปานกลาง 

ไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ 21.60 43.80 19.40 10.50 4.70 3.67 มาก 

ทําเลท่ีต้ังรานไมสะดวกตอ
การเดินทาง 

20.20 46.30 22.40 6.40 4.70 3.71 มาก 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ระดับปญหาที่พบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ไมมีความสะดวกในการ
จอดรถ 

22.40 42.90 21.30 10.80 2.50 3.72 มาก 

ไมมีความสะอาดใน
สถานท่ีซื้อ 

21.60 44.00 17.70 11.90 4.70 3.66 มาก 

บรรยากาศในรานไมด ี 16.90 46.30 20.50 13.30 3.00 3.61 มาก 

เวลาเปด-ปดจําหนายสินคา
ไมมีความเหมาะสม 

18.30 44.60 24.40 10.50 2.20 3.66 มาก 

ไมไดแสดงบรรจุภัณฑผัก
แตละชนิดชัดเจนของราก 
ลําตน ใบ ดอก การปลูก 
ความสด สะอาด 

8.30 47.60 24.70 13.60 5.80 3.39 ปานกลาง 

ไมมีรูปแบบบรรจุภัณฑท่ี
สวยงาม ชนิดผักท่ีสด
สะอาด 

7.80 52.10 21.10 14.40 4.70 3.44 ปานกลาง 

ปริมาณบรรจุไมพอดีกับ
ความตองการการเลือกซื้อ 

12.20 48.80 22.70 11.60 4.70 3.52 มาก 

ไมมีความหลากหลายของ
ชนิดผักใหเลือกซื้อ 

15.00 47.60 19.90 12.70 4.70 3.55 มาก 

บรรจุภัณฑไมมีขนาด 
ท่ีหลากหลายใหเลือกซื้อ 

13.30 48.50 21.60 11.60 5.00 3.53 มาก 
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ตารางท่ี  20  (ตอ) 
 

 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ระดับปญหาที่พบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ที่สุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ไมมีการตกแตงผักให
สะอาด พรอมรับประทาน
และพรอมปรุง 

10.50 42.90 27.40 13.00 6.10 3.39 ปานกลาง 

ขนาดบรรจุพกพก 
ไมสะดวก 

8.60 45.40 28.00 14.10 3.90 3.41 ปานกลาง 

ใหคําอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาน
เขาใจยาก 

11.40 42.70 27.40 13.30 5.30 3.42 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.54 มาก 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 20  พบวาปญหาปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.54) 
 ปญหาของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก 
ไดแก   ไมมีความสะดวกในการจอดรถ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72  ทําเลท่ีต้ังรานไมสะดวกตอการเดินทาง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.71 สถานท่ีจัดจําหนายไกลแหลงทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68  ไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ไมมีความสะอาดในสถานที่ซื้อและเวลาเปด-ปดจําหนายสินคาไมมีความเหมาะสม    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66  บรรยากาศในรานไมดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  ไมมีความหลากหลายของชนิดผัก
ใหเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55  บรรจุภัณฑไมมีขนาดท่ีหลากหลายใหเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53  
ปริมาณบรรจุไมพอดีกับความตองการการเลือกซื้อ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52   
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 ปญหาของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับปานกลาง 
ไดแก  ไมมีรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ชนดิผักท่ีสดสะอาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44  ใหคําอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอานเขาใจยาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42  ขนาดบรรจุพกพกไมสะดวก มี       
คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ไมไดแสดงบรรจุภัณฑผักแตละชนิดชัดเจนของราก ลําตน ใบ ดอก การปลูก ความ
สด สะอาด ไมมีการตกแตงผักใหสะอาด พรอมรับประทานและพรอมปรุง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สวนปจจัย
ดานไมมีบริการจัดสงสินคาและไมสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูท่ี 3.23 
 
ตารางท่ี  21  รอยละและคาเฉลี่ยของปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่พบ ในการเลือกซื้อ 

        ผักไฮโดรโปนิกส  ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

ระดับปญหาท่ีพบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

มาก 
(รอย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(รอย
ละ) 

นอย 
(รอย
ละ) 

นอย
ท่ีสุด 
(รอย
ละ) 

ไมมีการโฆษณาตามสื่อ
ตาง ๆ เชน แผนพับ 
ใบปลิว ปายขนาดใหญ 
สื่อวิทยุ โทรทัศน และ 
website 

7.80 15.80 28.50 40.20 7.80 2.76 ปานกลาง 

ไมมีสวนลดราคาเม่ือมา
ซื้อบอยคร้ัง 

8.30 9.70 35.50 40.70 5.80 2.74 ปานกลาง 

ไมมีการสะสมแตมเพ่ือ
รับสวนลดหรือแลก
ของรางวัล 

6.90 14.10 34.30 38.20 6.40 2.77 ปานกลาง 

ไมมีการสมัครเปน
สมาชิกเพ่ือไดรับสิทธิ
พิเศษตาง  ๆ

5.50 13.90 33.50 43.50 3.60 2.74 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 21  (ตอ)  
 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

ระดับปญหาท่ีพบในการเลือกซื้อ  
 

คาเฉลี่ย 
 

 
 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

ปาน
กลาง 

(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอย
ที่สุด 

(รอยละ) 

ไมมีการแจงขาวสาร
ของผูปลูกใหลูกคา
ทราบเสมอ 

9.70 10.20 39.10 36.60 4.40 2.84 ปานกลาง 

ไมมีของแจกแถมตาม
เทศกาลตาง ๆ  

6.60 12.50 31.30 42.70 6.90 2.69 ปานกลาง 

พนักงานขายไมมี
ความรูเกี่ยวกับผักและ
ไมใหคําแนะนําท่ีดี 
นาเชื่อถือได 

16.90 40.20 23.80 12.50 6.60 3.48 ปานกลาง 

พนักงานขายไมมีความ
เอาใจใสลูกคา 

3.61 40.20 24.90 12.50 2.80 3.61 มาก 

พนักงานขายไมมี
ความสามารถในการ
แกไขปญหา 

16.90 39.60 26.30 10.20 6.90 3.49 ปานกลาง 

การแตงกายของ
พนักงานขายสกปรก 

23.30 35.50 21.90 15.80 3.60 3.59 มาก 

ไมมีการใหทดลองชิม
สินคา 

7.20 10.80 32.70 44.30 5.00 2.71 ปานกลาง 

การบริการของ
พนักงานขายลาชา 

44.90 13.00 22.70 12.50 6.90 3.76 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.10 ปานกลาง 
หมายเหตุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด, 1.50 – 2.49 = นอย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 = มาก, 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 21  พบวาปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.10) 
 ปญหาของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับมาก 
ไดแก การบริการของพนักงานขายลาชา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.76  พนักงานขายไมมีความเอาใจใสลูกคา  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  และการแตงกายของพนักงานขายสกปรก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 
 ปญหาของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส ในระดับ 
ปานกลาง  ไดแก พนักงานขายไมมีความสามารถในการแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49   พนักงาน
ขายไมมีความรูเกี่ยวกับผักและไมใหคําแนะนําที่ดี นาเชื่อถือได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ไมมีการแจง
ขาวสารของผูปลูกใหลูกคาทราบเสมอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84  ไมมีการสะสมแตมเพ่ือรับสวนลดหรือ
แลกของรางวัล  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77  ไมมีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายขนาด
ใหญ สื่อวิทยุ โทรทัศน และ website  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76  ไมมีสวนลดราคาเม่ือมาซื้อบอยครั้งและ   
ไมมีการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74   ไมมีการใหทดลองชิม
สินคา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71  และไมมีของแจกแถมตามเทศกาลตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.69  
  
ตารางท่ี 22  คาเฉลี่ยและระดับปญหาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร 

      ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปญหาท่ีพบ คาเฉลี่ย ระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 

ปญหาดานผลิตภัณฑ 3.49 ปานกลาง 
ปญหาดานราคา 3.32 ปานกลาง 
ปญหาดานการจัดจําหนาย 3.54 มาก 
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 3.10 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 22     พบวาปญหาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากรใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากและปานกลาง เรียงลําดับคือ  ปญหาดานการจัด
จําหนายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 สวนปญหาดานผลิตภัณฑ, ปญหาดานราคาและปญหา
ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49, 3.32 และ 3.10 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 23  แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

 
ดานผลิตภัณฑ 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

ตรายี่หอเปนท่ีรูจักและคุนเคย 
 

ระดับความสําคัญ มาก ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.51 3.26 

มีการติดตรารับรองคุณภาพ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.88 3.81 

ความสดสะอาดของผลิตภัณฑ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.42 4.26 

ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.27 4.18 

ช่ือเสียงของผูปลูกผักไดรับการยอมรับ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย  3.71 3.96 

กระบวนการปลูกผักมีขั้นตอนชัดเจน นาเช่ือถือ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.80 3.97 

กระบวนการแนะนําและพาชมสวนผักแหลงปลูก
นาสนใจ 

ระดับความสําคัญ มาก ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.78 3.40 

มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง ระดับความสําคัญ มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 4.64 4.60 

รสชาติหวานกรอบ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.47 4.29 

มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.44 4.33 

ไดวิตามินครบถวน ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย  4.21 4.20 
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ตารางท่ี  23 (ตอ) 
 

 
ดานผลิตภัณฑ 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

ชวยลดน้ําหนัก ระดับความสําคัญ ปานกลาง มาก 
คาเฉลี่ย 3.10 3.51 

มีคุณคาอาหารสูงกวาผักท่ีปลูกโดยวิธีอื่น ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.81 4.11 

ชวยในการปองกันความเสี่ยงของโรคภัย : โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  โรคตับ  โรคความดันโลหิตสูง 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.02 4.12 

ชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.02 4.15 

สามารถนําไปปนน้ําผักสดรับประทานไดวิตามินสูง ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.73 3.52 

คาเฉลี่ยรวม 3.75 3.74 
ระดับความสําคัญ มาก มาก 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด        1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย          2.51 – 3.50   หมายถึง  ปานกลาง         
3.51 – 4.50   หมายถึง  มาก             4.51 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 23  พบวา เพศชาย ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มี

คาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อลําดับ
แรกในระดับมากท่ีสุด คือ   มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.64) มีผลตอการเลือกซื้อ
ในระดับปานกลางตํ่าสุด คือ ชวยลดน้ําหนัก   (คาเฉลี่ยเทากับ 3.10)  
 เพศหญิง ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อลําดับแรกในระดับมากที่สุด คือ  
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มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.60) มีผลตอการเลือกซื้อในระดับปานกลางต่ําสุด คือ 
ตรายี่หอเปนท่ีรูจักและคุนเคย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.26) 

ตารางท่ี 24  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
      ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

 
ดานราคา 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

ราคาผักถูกกวาเม่ือเทียบกับผักท่ีมีลักษณะ 
เดียวกันของการปลูกแบบอื่น 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.85 3.74 

ราคาผักตอกิโลกรัมถูกกวาผักท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ของการปลูกแบบอื่น 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.99 3.70 

ราคาของผักไทย (ถุง) เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.05 3.86 

ราคาของผักสลัด (ถุง) เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.91 3.89 

ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทานเหมาะสม 
กับปริมาณและคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.01 3.93 

มีหลายราคาใหเลือกตามความเหมาะสมกับ 
ปริมาณบรรจ ุ

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.83 3.97 

มีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากัน ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.97 4.02 

มีปายราคาชัดเจน ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย  4.14 3.96 

การลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมาก ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.37 3.17 

การแถมสินคาเม่ือซื้อสินคาปริมาณมาก ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.22 3.01 
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ตารางท่ี 24   (ตอ) 
 

 
ดานราคา 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

บริการขนสงสินคาฟร ี ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.16 2.90 

คาเฉลี่ยรวม 3.77 3.65 
ระดับความสําคัญ มาก มาก 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 24  พบวา เพศชาย ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มี

คาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อลําดับแรกใน
ระดับมาก คือ   มีปายราคาชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14)  มีผลตอการเลือกซื้อในระดับปานกลางต่ําสุด คือ 
บริการขนสงสินคาฟรี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.16) 
 เพศหญิง  ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.65) ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อลําดับแรกในระดับมาก คือ มีมาตรฐาน
ราคาโดยราคาที่จําหนายในแตละแหงเทากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) มีผลตอการเลือกซือ้ในระดับ 
ปานกลางต่ําสุด คือ  บริการขนสงสินคาฟรี (คาเฉลี่ยเทากับ 2.90) 
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ตารางท่ี 25  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

 
ดานการจัดจําหนาย 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

สถานท่ีจัดจําหนายใกลแหลงทํางาน ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.05 3.95 

มีบริการจัดสงสินคาสามารถสั่งซือ้ทางโทรศัพท ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.15 3.45 

มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอและมีทําเลท่ีต้ังรานสะดวก 
ตอการเดินทาง 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.14 3.95 

ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.24 4.30 

บรรยากาศภายในรานดี ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.14 4.05 

เวลาเปด-ปดจําหนายสินคามีความเหมาะสม ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.21 4.01 

แสดงบรรจุภัณฑผักแตละชนิดชัดเจนของราก ลําตน 
ใบดอก การปลูก ความสด สะอาด 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.94 3.98 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ชนิดผักที่สดสะอาด ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.91 3.97 

ปริมาณบรรจุท่ีพอดีกับการเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย  4.08 4.05 

มีความหลากหลายของชนิดผักใหเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.20 4.10 

บรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.12 4.08 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
 

 
ดานการจัดจําหนาย 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

มีการตกแตงผักใหสะอาดพรอมรับประทาน พรอมปรุง ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.88 3.82 

บรรจุภัณฑพกพาสะดวก ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.87 3.96 

ใหคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อานเขาใจงาย ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.85 3.97 

คาเฉลี่ยรวม 3.98 3.97 
ระดับความสําคัญ มาก มาก 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 25  พบวา เพศชาย ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโป

นิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผัก
ไฮโดรโปนิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการเลือกซื้อลําดับแรกในระดับมาก คือ   ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.24) มีผลตอ
การซื้อในระดับปานกลางตํ่าสุด คือ มีบริการจัดสงสินคาสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.15) 

เพศหญิง  ปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97) ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อลําดับแรกในระดับ
มาก คือ ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ  4.30)  มีผลตอการซื้อในระดับปานกลางตํ่าสุด
เหมือนกับเพศชาย คือ  มีบริการจัดสงสินคาสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.45) 
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ตารางท่ี 26  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

มีการโฆษณาตามสื่อตาง  เชน แผนพับ ใบปลิว  
ปายขนาดใหญ สื่อวิทยุ โทรทัศน และ website 

ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.22 3.05 

มีสวนลดเมื่อมาซื้อบอยครั้ง ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.19 3.12 

มีการสะสมแตมเพ่ือรับสวนลดหรือแลกของรางวัล ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.07 3.06 

มีการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือไดรับสิทธิพิเศษตาง  ๆ ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.21 3.09 

มีการแจงขาวสารของผูปลูกใหลูกคาทราบเสมอ ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.30 3.13 

มีการแจกแถมตามเทศกาลตาง  ๆ ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.12 2.98 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของพนักงานขายเกี่ยวกับผัก 
และใหคําแนะนําท่ีดีนาเช่ือถือ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.87 3.91 

ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.00 3.97 

ความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.66 3.95 

การแตงกายของพนักงานขายมีความสะอาด ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.95 3.93 

การใหทดลองชิมสินคา ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.14 3.15 
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ตารางท่ี 26  (ตอ) 
 

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

เพศ 
ชาย 
86 

หญิง 
275 

ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.10 4.26 

คาเฉลี่ยรวม 3.48 3.46 
ระดับความสําคัญ ปานกลาง ปานกลาง 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 26  พบวา เพศชาย ปจจัยดานการสงเสริมตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโป

นิกส  มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.48) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมี
ผลตอการเลือกซื้อลําดับแรกในระดับมาก คือ   ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย  (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.10)   มีผลตอการซื้อในระดับปานกลางต่ําสุดคือ มีการสะสมแตมเพ่ือรับสวนลดหรือแลกของ
รางวัล (คาเฉลีย่เทากับ 3.07) 

เพศหญิง ปจจัยดานการสงเสริมตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.46) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลอืกซื้อ
ลําดับแรกในระดับมากเหมือนกับเพศชาย คือ  ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.26)   มีผลตอการซื้อในระดับปานกลางตํ่าสุด คือ   มีการโฆษณาตามสื่อตาง  เชน แผนพับ 
ใบปลิว ปายขนาดใหญ สื่อวิทยุ โทรทัศน และ website (คาเฉลี่ยเทากับ 3.05) 
 
 
 
 
 



 50

ตารางท่ี 27  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
       ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามอายุ 
 

 
ดานผลิตภัณฑ 

 

อายุ 
ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

ตรายี่หอเปนท่ีรูจักและคุนเคย 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 4.52 3.54 2.99 3.20 3.32 
มีการติดตรารับรองคุณภาพ ระดับ

ความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.52 3.87 3.74 3.83 3.64 
ความสดสะอาดของผลิตภัณฑ 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก
ที่สุด 

มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.45 4.50 4.42 4.31 4.35 
ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.05 4.25 4.13 4.24 4.15 
ช่ือเสียงของผูปลูกผักไดรับการยอมรับ 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 3.95 3.92 3.91 3.90 3.88 
กระบวนการปลูกผักมีขั้นตอนชัดเจน 
นาเชื่อถือ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.41 3.08 3.91 4.05 3.75 
กระบวนการแนะนําและพาชมสวนผัก
แหลงปลูกนาสนใจ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 4.43 3.95 3.11 3.41 3.29 
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ดานผลิตภัณฑ 

 

อายุ 

ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก
ที่สุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 

คาเฉลี่ย 4.38 4.64 4.51 4.68 4.17 
รสชาติหวานกรอบ ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.29 4.45 4.24 4.26 4.41 
มีความสดใหม รสชาติแทจริงตาม
ธรรมชาติผัก 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.38 4.47 4.21 4.32 4.50 
ไดวิตามินครบถวน ระดับ

ความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.52 4.23 4.24 4.16 4.29 
ชวยลดน้ําหนัก ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.90 3.56 3.62 3.11 3.07 
มีคุณคาอาหารสูงกวาผักท่ีปลูกโดยวิธีอื่น ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.38 3.97 4.17 4.00 3.86 
ชวยในการปองกันความเสี่ยงของโรคภัย : 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  โรค
ตับ  โรคความดันโลหิตสูง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.33 4.15 3.94 4.03 4.29 
ชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.38 4.09 3.95 4.16 4.34 

ตารางท่ี 27  (ตอ) 
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หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้

1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด        1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย          2.51 – 3.50   หมายถึง  ปานกลาง         
3.51 – 4.50   หมายถึง  มาก             4.51 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 27  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ซึ่ง 

จําแนกตามอายุมีคาเฉลีย่โดยรวมในระดับมากทุกชวงอายุ  (คาเฉลี่ย 4.32, 4.05, 3.98,3.95 และ 3.87)    
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ในระดับมากท่ีสุด  กลุมอายุตํ่ากวา 
21 ป  คือ ตราย่ีหอเปนท่ีรูจักและคุนเคย มีการติดตรารับรองคุณภาพและไดวิตามินครบถวน  (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.52)  อายุระหวาง 21 – 30 ป  คือมีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.64)  อายุ
ระหวาง 31 – 40 ป  คือมีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51)    อายุระหวาง 41 – 50 ป   
คือมีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.68)  และอายุ 51 ปขึ้นไป มีความสดใหม 
รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50)     
 
 
 
 
 
 

 
 

ดานผลิตภัณฑ 
 

อายุ 

ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

สามารถนําไปปนน้ําผักสดรับประทาน 
ไดวิตามินสูง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.43 3.70 3.16 3.59 3.79 
คาเฉลี่ยรวม 4.32 4.05 3.87 3.95 3.98 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 

ตารางท่ี 27  (ตอ) 
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คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามอาย ุ

 
 

ดานราคา 

 

อายุ 
ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

ราคาผักถูกกวาเม่ือเทียบกับผักท่ีมีลักษณะ 
เดียวกันของการปลูกแบบอื่น 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก 

คาเฉล่ีย 4.38 3.71 2.69 3.84 3.64 
ราคาผักตอกิโลกรัมถูกกวาผักท่ีมีลักษณะ
เดียวกันของการปลูกแบบอื่น 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.38 3.79 3.65 3.76 3.73 

ราคาของผักไทย (ถุง) เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.24 4.02 3.84 3.83 3.82 

ราคาของผักสลัด (ถุง) เหมาะสมกับปริมาณ 
และคณุภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.24 3.98 3.89 3.87 3.75 

ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทาน
เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.19 4.04 3.86 3.95 3.81 

มีหลายราคาใหเลือกตามความเหมาะสมกับ 
ปริมาณบรรจ ุ

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.05 4.00 3.81 4.03 3.86 

มีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ีจําหนายในแตละ
แหงเทากัน 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉล่ีย 4.29 4.09 3.88 3.13 3.88 
มีปายราคาชัดเจน ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉล่ีย 4.29 4.11 4.09 4.39 3.82 
การลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมาก ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 คาเฉล่ีย 3.90 3.52 2.93 3.07 3.27 

ตารางท่ี 28   
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ดานราคา 

 

อายุ 

ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

การแถมสินคาเม่ือซื้อสินคาปริมาณมาก ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 4.14 3.09 2.60 2.53 3.09 
บริการขนสงสินคาฟร ี ระดับความสําคัญ มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 4.24 3.09 2.70 2.84 2.98 
คาเฉลี่ยรวม 4.21 3.80 3.52 3.65 3.61 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้

1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 28  พบวา  ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ซึ่งจําแนกตาม
อายุมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก   (คาเฉลี่ย 4.21, 3.80, 3.61, 3.65 และ 3.52)    
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ในระดับมาก  กลุมอายุตํ่ากวา 21 ป  
คือ ราคาผักถูกกวาเม่ือเทียบกับผักท่ีมีลักษณะเดียวกันของการปลูกแบบอื่น   และราคาผักตอกิโลกรัม      
ถูกกวาผักที่มีลักษณะเดียวกันของการปลูกแบบอื่น   (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38)  อายุระหวาง 21 – 30 ป  คือ
มีปายราคาชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11)  อายุระหวาง 31 – 40 ป  คือ มีปายราคาชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.09)    อายุระหวาง 41 – 50 ป   คือมีปายราคาชัดเจน  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39)  และอายุ 51 ปขึ้นไป คือมี
มาตรฐานราคาโดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากัน  (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88)     
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 28  (ตอ) 
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ตารางท่ี 29  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามอายุ 
 

 
ดานการจัดจําหนาย 

 

อายุ 
ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

สถานท่ีจัดจําหนายใกลแหลงทํางาน ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.90 3.88 3.92 3.98 4.23 

มีบริการจัดสงสินคาสามารถสั่งซื้อทาง
โทรศัพท 

ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.90 3.21 3.90 3.27 3.59 
มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอและมีทําเลท่ีต้ังราน
สะดวกตอการเดินทาง 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.33 3.81 3.86 4.14 4.20 

ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.24 4.26 4.36 4.15 4.43 

บรรยากาศภายในรานดี ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.86 4.05 4.01 4.12 4.27 

เวลาเปด-ปดจําหนายสินคามีความเหมาะสม ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก
ที่สุด 

มาก 

คาเฉลี่ย 4.29 4.04 3.94 4.90 4.14 
แสดงบรรจุภัณฑผักแตละชนิดชัดเจนของราก 
ลําตนใบดอก การปลูก ความสด สะอาด 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.33 4.06 3.83 4.00 3.68 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ชนิดผักที่สด
สะอาด 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.38 4.07 3.86 3.91 3.86 

ปริมาณบรรจุท่ีพอดีกับการเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.05 4.16 3.92 4.03 4.16 

มีความหลากหลายของชนิดผักใหเลอืกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.42 4.13 4.00 4.16 4.25 
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ตารางท่ี 29  (ตอ)       
 

ดานการจัดจําหนาย 

 

อายุ 
ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

บรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.24 4.15 3.94 4.06 4.25 

มีการตกแตงผักใหสะอาดพรอมรับประทาน 
พรอมปรุง 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.43 4.07 3.34 3.98 3.93 
บรรจุภัณฑพกพาสะดวก ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 3.90 4.02 3.84 3.90 4.07 
ใหคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
อานเขาใจงาย 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.23 4.00 3.87 3.86 3.84 

คาเฉล่ียรวม 4.17 4.00 3.86 3.97 4.07 
ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 29  พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่ง
จําแนกตามอาย ุ ทุกกลุมอายมีุคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17, 4.07, 4.00, 3.97 และ 
3.86) 
 ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ในระดับมากท่ีสุด กลุมอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป  คือ เวลาเปด – ปดจําหนายสินคามีความเหมาะสม  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.90)  ในระดับมาก       
ในกลุมอายตํุ่ากวา 21  ป คือ มีการตกแตงผักใหสะอาดพรอมรับประทาน พรอมปรุง  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43) 
ในกลุมอายุระหวาง 21 – 30 ป   อายุระหวาง 31 – 40 และ อายุ 51 ปขึ้นไป  คือ ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ   
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.26, 4.36 และ 4.43)   
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ตารางท่ี 30  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามอายุ 

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

อายุ 
ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

มีการโฆษณาตามสื่อตาง  เชน แผนพับ ใบปลิว  
ปายขนาดใหญ สื่อวิทยุ โทรทัศน และ website 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉล่ีย 4.03 3.54 2.09 2.75 3.13 
มีสวนลดเมื่อมาซื้อบอยครั้ง 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉล่ีย 3.81 3.52 2.91 2.85 3.11 
มีการสะสมแตมเพ่ือรับสวนลดหรือแลก 
ของรางวัล 
 

ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 3.91 3.45 2.90 2.69 3.00 
มีการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือไดรับสิทธิพิเศษ 
ตาง ๆ 
 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 4.29 3.54 2.87 2.77 3.02 

มีการแจงขาวสารของผูปลูกใหลูกคาทราบ
เสมอ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 4.19 3.62 2.83 2.69 3.05 
มีการแจกแถมตามเทศกาลตาง  ๆ ระดับความสําคัญ มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 3.95 3.46 2.73 2.72 2.91 
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของพนักงานขาย
เกี่ยวกับผักและใหคําแนะนําท่ีดีนาเช่ือถือ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 3.95 4.02 3.89 3.86 3.86 
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ตารางท่ี 30  (ตอ) 
 

      

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

อายุ 
ต่ํากวา 21 ป 

21-30 ป 

31-40ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.43 4.11 3.84 3.93 3.86 

ความสามารถในการแกไขปญหาของ 
พนักงานขาย 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 4.00 4.01 3.79 3.82 3.82 

การแตงกายของพนักงานขายมีความสะอาด ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 
คาเฉล่ีย 3.95 4.07 3.88 3.90 3.87 

การใหทดลองชิมสินคา ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉล่ีย 4.00 3.47 2.73 3.08 3.29 
ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก 

คาเฉล่ีย 4.00 4.27 4.15 4.31 4.23 
คาเฉลี่ยรวม 4.06 3.73 3.28 3.30 3.42 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 30  พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
ซึ่งจําแนกตามอายุมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากเรียงตามลําดับ ไดแกกลุมอายุตํ่ากวา 21 ปและอายุ
ระหวาง 21 – 30 ป (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และ 3.73 ตามลําดับ)  ในระดับปานกลางไดแกกลุมอาย ุ51 ป
ขึ้นไป  อายุระหวาง 41 – 50 ป และ 31 – 40 ป  (คาเฉลี่ยเทากับ 3.42, 3.30 และ 3.28 ตามลําดับ) 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ในระดับมากของกลุม
อายุต่ํากวา 21  ป คือ ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย  (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.43)  กลุมอายุระหวาง  
21 – 30 ป  31 – 40 ป  41 – 50 ป และกลุมอายุ 51 ปขึ้นไป คือ ความรวดเร็วในการบริการของพนักงาน
ขาย (คาเฉลี่ยเทากับ  4.27, 4.15 , 4.31 และ4.23 ตามลําดับ) 
 
ตารางท่ี 31  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 

       ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
ดานผลิตภัณฑ 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

ตรายี่หอเปนท่ีรูจักและคุนเคย 
 

ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.57 3.21 3.54 
มีการติดตรารับรองคุณภาพ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 3.96 3.77 3.89 
ความสดสะอาดของผลิตภัณฑ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.38 4.22 4.69 
ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ 
 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.19 4.16 4.54 
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ตารางท่ี 31  (ตอ) 
 

ดานผลิตภัณฑ 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

ช่ือเสียงของผูปลูกผักไดรับการยอมรับ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก
ที่สุด 

มาก 

คาเฉลี่ย 4.00 4.89 3.69 
กระบวนการปลูกผักมีขั้นตอนชัดเจน นาเช่ือถือ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.14 3.90 3.66 
กระบวนการแนะนําและพาชมสวนผักแหลงปลูก
นาสนใจ 
 

ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.74 3.40 3.60 

มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง ระดับความสําคัญ มาก มาก
ที่สุด 

มาก 
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.14 4.60 4.60 
รสชาติหวานกรอบ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.43 4.29 4.46 
มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.48 4.31 4.43 
ไดวิตามินครบถวน ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.28 4.15 4.34 
ชวยลดน้ําหนัก ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
มาก ปาน 

กลาง 
คาเฉลี่ย 3.21 3.50 3.29 

มีคุณคาอาหารสูงกวาผักท่ีปลูกโดยวิธีอื่น 
 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน 
กลาง 

คาเฉลี่ย 4.01 4.12 3.37 



 61

ตารางท่ี 31  (ตอ)     
 

ดานผลิตภัณฑ 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

ชวยในการปองกันความเสี่ยงของโรคภัย : โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  โรคตับ   
โรคความดันโลหิตสูง 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.09 4.12 3.94 

ชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.26 4.09 4.06 

สามารถนําไปปนน้ําผักสดรับประทานไดวิตามินสูง ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.80 3.49 3.63 
คาเฉลี่ยรวม 4.07 3.95 3.98 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้

1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด        1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย          2.51 – 3.50   หมายถึง  ปานกลาง         
3.51 – 4.50   หมายถึง  มาก             4.51 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 31 พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งจําแนก

ตามระดับการศึกษา ทุกระดับการศึกษามีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 , 3.95 และ 
3.98) 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส  ในระดับมากท่ีสุดของการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คือ ช่ือเสียงของผูปลูกผักไดรับการยอมรับ (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.89) และของ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา ไดแก มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
4.60)   ในระดับมาก    ของ การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ไดแก  มีความสดใหม รสชาติแทจริงตาม
ธรรมชาติผัก (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.48) 
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ตารางท่ี 32   คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
       ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ดานราคา 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

ราคาผักถูกกวาเม่ือเทียบกับผักท่ีมีลักษณะ 
เดียวกันของการปลูกแบบอื่น 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 4.09 3.72 3.31 
ราคาผักตอกิโลกรัมถูกกวาผักท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ของการปลูกแบบอื่น 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 4.10 3.71 3.46 
ราคาของผักไทย (ถุง) เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.14 3.87 3.63 

ราคาของผักสลัด (ถุง) เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.15 3.84 3.63 

ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทานเหมาะสม 
กับปริมาณและคุณภาพ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.14 3.91 3.86 

มีหลายราคาใหเลือกตามความเหมาะสมกับ 
ปริมาณบรรจ ุ
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.09 3.89 3.89 

มีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากัน ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.19 4.02 3.51 

มีปายราคาชัดเจน ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.17 3.95 4.00 
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ตารางท่ี 32  (ตอ) 
 

ดานราคา 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

การลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมาก ระดับความสําคัญ ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.44 3.12 3.40 
การแถมสินคาเม่ือซื้อสินคาปริมาณมาก ระดับความสําคัญ มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.53 2.90 3.09 
บริการขนสงสินคาฟร ี ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.19 2.89 3.00 
คาเฉลี่ยรวม 3.92 3.61 3.52 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้

1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  32  พบวา  ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งจําแนกตาม

ระดับการศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก ไดแก  ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีและ  
ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.92, 3.61 และ 3.52 ตามลําดับ) 
 ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมากของกลุมการศึกษาระดับ           
ตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี คือ มีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากัน 
(คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.19 และ 4.02 ตามลําดับ)  ในกลุมการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา คือ มี
ปายราคาชัดเจน  (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00) 
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ตารางท่ี 33  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซือ้ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
ดานการจัดจําหนาย 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

สถานท่ีจัดจําหนายใกลแหลงทํางาน ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.05 3.93 4.11 

มีบรกิารจัดสงสินคาสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท ระดับความสําคัญ ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.31 3.42 3.23 
มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอและมีทําเลท่ีต้ังรานสะดวก 
ตอการเดินทาง 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.17 3.93 4.06 

ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.31 4.27 4.34 

บรรยากาศภายในรานดี ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.12 4.06 4.06 

เวลาเปด-ปดจําหนายสินคามีความเหมาะสม ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.25 3.99 4.09 

แสดงบรรจุภัณฑผักแตละชนิดชัดเจนของราก ลําตน 
ใบดอก การปลูก ความสด สะอาด 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.11 3.99 3.91 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ชนิดผักที่สดสะอาด ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.16 3.92 3.69 

ปริมาณบรรจุท่ีพอดีกับการเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลีย่ 4.16 4.01 4.11 



 65

ตารางท่ี 33 (ตอ)     
 

ดานการจัดจําหนาย 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

ปริญญาโทหรือสูง
กวา 

มีความหลากหลายของชนิดผักใหเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.23 4.06 4.34 

บรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือกซื้อ ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.23 4.01 4.31 

มีการตกแตงผักใหสะอาดพรอมรับประทาน พรอมปรุง ระดับความสําคัญ มาก มาก   มาก 
คาเฉลี่ย 4.14 3.77 3.60 

บรรจุภัณฑพกพาสะดวก ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.83 3.97 3.97 

ใหคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อานเขาใจงาย ระดับความสําคัญ มาก
ที่สุด 

มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.66 3.92 3.83 
คาเฉลี่ยรวม 4.08 3.94 3.94 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้     1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย           
2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง        3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

จากตารางท่ี  33  พบวา  ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่ง
จําแนกตามระดับการศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือสูงกวา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.08, 3.94 และ 3.94 ตามลําดับ) 
 ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมากท่ีสุด ของระดับ
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ไดแก ใหคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อานเขาใจงาย  (คาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 4.66)   ในระดับมาก คือ กลุมการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือสูง
กวา  ไดแก ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  4.31 และ 4.34)   กลุมการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือสูงกวา ไดแก มีความหลากหลายของชนิดผักใหเลือกซื้อ  (คาเฉลี่ยสูงสุด  4.34) 
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ตารางท่ี 34  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

มีการโฆษณาตามสื่อตาง  เชน แผนพับ ใบปลิว  
ปายขนาดใหญ สื่อวิทยุ โทรทัศน และ website 
 

ระดับความสําคัญ ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.31 2.96 3.51 

มีสวนลดเมื่อมาซื้อบอยครั้ง ระดับความสําคัญ ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.30 3.07 3.23 
มีการสะสมแตมเพ่ือรับสวนลดหรือแลกของรางวัล ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.21 3.00 3.14 
มีการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือไดรับสิทธิพิเศษตาง  ๆ ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.41 3.03 3.06 
มีการแจงขาวสารของผูปลูกใหลูกคาทราบเสมอ ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.49 3.08 3.03 
มีการแจกแถมตามเทศกาลตาง  ๆ
 
 

ระดับความสําคัญ ปาน
กลาง 

มาก มาก 

คาเฉลี่ย 3.43 3.84 3.91 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของพนักงานขายเกี่ยวกับผัก 
และใหคําแนะนําท่ีดีนาเช่ือถือ 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.04 3.89 3.60 

ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 4.17 3.98 3.51 
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ตารางท่ี 34  (ตอ)     
 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

ความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก 
คาเฉลี่ย 3.81 3.96 3.49 

การแตงกายของพนักงานขายมีความสะอาด ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 4.05 3.96 3.49 
การใหทดลองชิมสินคา ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย 3.32 3.06 3.40 
ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน

กลาง 
คาเฉลี่ย 4.33 4.29 3.49 

คาเฉลี่ยรวม 3.65 3.42 3.32 
ระดับความสําคัญ มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

จากตารางท่ี  34  พบวา  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
ซึ่งจําแนกตามระดับการศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก ไดแก ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.65) ระดับปานกลาง ไดแก ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือสูงกวา 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 และ 3.32 ตามลําดับ) 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมาก ของกลุม
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี คือ ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย  
(คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  4.33 และ 4.29 ตามลําดับ)  ในระดับปริญญาโทหรือสูงกวา  คือ มีการแจกแถมตาม
เทศกาลตาง ๆ  (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.91) 
 
 
ตารางท่ี 35  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 

      ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

 
ดานผลิตภัณฑ 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท  

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

ตรายี่หอเปนท่ีรูจักและ
คุนเคย 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.73 2.79 2.80 3.79 4.33 3.50 5.00 1.00 
มีการติดตรารับรอง
คุณภาพ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก
ท่ีสุด 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.97 3.77 3.47 3.96 4.53 3.50 5.00 1.00 
ความสดสะอาดของ
ผลิตภัณฑ 
 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.33 4.31 4.06 4.38 4.80 3.50 5.00 5.00 

ความสมํ่าเสมอของ
คุณภาพ 
 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.21 4.22 4.00 4.42 4.47 3.50 5.00 5.00 
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ตารางท่ี  35 (ตอ)          
 

ดานผลิตภัณฑ 
รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท  

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

ช่ือเสียงของผูปลูกผัก
ไดรับการยอมรับ 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.90 4.01 3.79 3.92 4.20 3.50 4.00 1.00 
กระบวนการปลูกผักมี
ขั้นตอนชัดเจน 
นาเชื่อถือ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.99 3.89 3.86 4.04 4.33 3.50 4.00 1.00 
กระบวนการแนะนํา
และพาชมสวนผัก
แหลงปลูกนาสนใจ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.88 3.19 2.88 3.17 4.27 3.50 3.00 1.00 
มีกลิ่นสะอาด ไมมี
กลิ่นยาฆาแมลง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก
ที่สุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.50 4.80 4.58 4.71 4.73 2.50 4.00 5.00 
รสชาติหวานกรอบ ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก มาก มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 4.37 4.32 4.12 4.46 4.80 4.00 4.00 5.00 

มีความสดใหม รสชาติ
แทจริงตามธรรมชาติ
ผัก 

ระดับ
ความสําคญั 

มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.38 4.32 4.17 4.58 4.80 4.00 4.00 5.00 
ไดวิตามินครบถวน ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.25 4.15 3.92 4.54 4.53 4.00 4.00 5.00 

 



 70

ตารางท่ี  35 (ตอ)          
 

ดานผลิตภัณฑ 
 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท  

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

ชวยลดน้ําหนัก ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.57 3.47 2.94 3.83 3.13 4.00 4.00 1.00 
มีคุณคาอาหารสูงกวา
ผักท่ีปลูกโดยวิธีอื่น 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

มาก นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.94 4.25 3.98 4.54 3.93 3.00 4.00 1.00 
ชวยในการปองกนัความ
เส่ียงของโรคภัย : 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  
โรคมะเร็ง  โรคตับ  โรค
ความดันโลหิตสูง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.03 4.11 4.00 4.46 4.40 3.50 4.00 5.00 

ชวยใหไดสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ที่สุด 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

คาเฉลี่ย 4.08 4.08 4.00 4.54 4.87 3.00 4.00 3.67 
สามารถนําไปปนน้ํา
ผักสดรับประทานได
วิตามินสูง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

มาก มาก นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.93 2.99 3.21 4.31 4.86 3.56 4.00 1.00 
คาเฉลีย่รวม 4.06 3.91 3.73 4.25 4.43 3.50 4.18 2.91 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด        1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย          2.51 – 3.50   หมายถึง  ปานกลาง         
3.51 – 4.50   หมายถึง  มาก             4.51 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
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จากตารางท่ี  35  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งจําแนก
ตามรายไดตอเดือน มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ รายไดตอ
เดือนระหวาง 45,001 – 55,000 บาท รายไดตอเดือนระหวาง 35,001 – 45,000 บาท   ระหวาง 60,001 – 
70,000 บาท  ต่ํากวา 15,000 บาท ระหวาง 15,001 – 25,000 บาท และ ระหวาง 25,001 – 35,000 บาท  
(คาเฉลี่ยเทากับ  4.43, 4.25, 4.18, 4.06, 3.91 และ 3.73 ตามลําดับ)   ในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ  รายไดตอเดือนระหวาง 55,001 – 60,000 บาทและมากกวา 70,001 บาท  
(คาเฉลี่ย 3.50 และ 2.91 ตามลําดับ)  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมากท่ีสุด คือ ในกลุม 
รายได 15,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท  คือ มีกลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง
(คาเฉลี่ยสูงสุด 4.80 และ 4.58 ตามลําดับ) รายได 35,001 – 45,000 บาท เรียงลําดับคาเฉลี่ยไดแก มีกลิ่น
สะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง, มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก, ไดวิตามินครบถวน, มี
คุณคาอาหารสูงกวาผักที่ปลูกโดยวิธีอื่นและชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ (คาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.71, 4.58, 4.54 และ4.54 ตามลําดับ) รายได 45,001 – 55,000 บาท โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยคือ 
ชวยใหไดสารอาหารตามหลักโภชนาการ,สามารนําไปปนน้ําผักสดรับประทานไดวิตามินสูง, ความสด
สะอาดของผลิตภัณฑ, รสชาติหวานกรอบ, มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก, มีกลิ่น
สะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง, มีการติดตรารับรองคุณภาพ, ไดวิตามินครบถวน (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
4.87, 4.86, 4.80, 4.80, 4.80,4.73, 4.53 และ 4.53 ตามลําดับ) รายไดระหวาง 55,001 – 60,000 บาท 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยไดแก รสชาติหวานกรอบ, มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก, ไดวิตามิน
ครบถวน, ชวยลดน้ําหนัก (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน เทากับ 4.00)  ระหวาง 60,001 – 70,000 บาท คือ ตรา
ย่ีหอเปนท่ีรูจักและคุนเคย, มีการติดตรารับรองคุณภาพ, ความสดสะอาดของผลิตภัณฑ, ความสมํ่าเสมอ
ของคุณภาพ (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน เทากับ 5.00) รายไดมากกวา 70,001 บาท  ใหความสําคัญตอปจจัย มี
กลิ่นสะอาด ไมมีกลิ่นยาฆาแมลง, รสชาติหวานกรอบ, มีความสดใหม รสชาติแทจริงตามธรรมชาติผัก, 
ไดวิตามินครบถวน, ชวยในการปองกันความเสี่ยงของโรคภัย : โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  โรคตับ  
โรคความดันโลหิตสูง (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน เทากับ 5.00)   
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ตารางท่ี 36   คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส 
       ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 
ดานราคา 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท  

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

ราคาผักถูกกวาเม่ือเทียบกับ
ผักท่ีมีลักษณะ 
เดียวกันของการปลูกแบบอื่น 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.77 3.92 3.56 4.17 3.73 2.50 3.00 1.00 
ราคาผักตอกิโลกรัมถูกกวา
ผักท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ของการปลูกแบบอื่น 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย 

คาเฉลี่ย 3.81 3.84 3.62 3.96 3.73 2.50 3.00 2.33 
ราคาของผักไทย (ถุง) 
เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.99 3.91 3.80 3.96 3.67 3.00 3.00 3.67 
ราคาของผักสลัด (ถุง) 
เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.97 3.93 3.80 3.96 3.93 3.00 3.00 3.67 
ราคาของสลัดกลองพรอม
รับประทานเหมาะสม 
กับปริมาณและคุณภาพ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.00 4.00 3.83 4.00 4.00 3.00 3.00 1.00 
มีหลายราคาใหเลือกตาม
ความเหมาะสมกับ 
ปริมาณบรรจ ุ

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.98 3.99 3.83 3.87 4.47 2.50 3.00 1.00 
มีมาตรฐานราคาโดยราคาท่ี
จําหนายในแตละแหงเทากัน 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.12 3.94 3.98 4.04 4.27 2.50 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 36 (ตอ)          
 

ดานราคา 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท  

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

มีปายราคาชัดเจน ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.12 3.96 3.79 3.92 4.27 2.00 3.00 5.00 
การลดราคาเม่ือซื้อปริมาณ
มาก 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.58 2.96 2.58 3.54 4.13 2.00 3.00 1.00 
การแถมสินคาเม่ือซื้อสินคา
ปริมาณมาก 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.60 2.52 2.38 3.58 3.67 2.00 3.00 1.00 
บริการขนสงสินคาฟร ี ระดับ

ความสําคัญ 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.30 2.60 2.50 3.46 3.60 2.00 3.00 1.00 
คาเฉลี่ยรวม 3.83 3.59 3.42 3.85 3.98 2.45 3.00 1.72 

ระดับความสําคัญ มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
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จากตารางท่ี  36  พบวา  ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งจําแนกตาม
รายไดตอเดือน มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก ไดแก รายไดตอเดือนระหวาง 45,001 – 55,000 บาท 
รายไดตอเดือนระหวาง 35,001 – 45,000 บาท   ตํ่ากวา 15,000 บาท และ ระหวาง 15,001 – 25,000 บาท  
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.85, 3.83 และ 3.59 ตามลําดับ)  ในระดับปานกลาง ไดแก  รายไดตอเดือน
ระหวาง 25,001 – 35,000 บาท  และระหวาง 60,001 – 70,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 และ 3.00 
ตามลําดับ)   ในระดับนอย ไดแก ระหวาง 55,001 – 60,000 บาทและมากกวา 70,000 บาท  (คาเฉลี่ย
เทากับ 2.45 และ 1.72 ตามลําดับ) 
 ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมากที่สุดคือ ไดแกกลุมรายได
มากกวา 70,000 บาท  คือ มีปายราคาชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 5.00)  ในระดับมาก ไดแก กลุมรายไดตํ่ากวา 
15,000 บาท คือ มีมาตรฐานราคา โดยราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากันและมีปายราคาชัดเจน (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.12)  รายไดระหวาง  15,001 – 25,000 บาท  คือ ราคาของสลัดกลองพรอมรับประทานเหมาะสม
กับปริมาณและคุณภาพ  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00)   ระหวาง 25,001 – 35,000 บาท  คือ มีมาตรฐานราคาโดย
ราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากัน (คาเฉลี่ยรอยละ 3.98)  ระหวาง 35,001 – 45,000 บาท   คือ ราคาผัก
ถูกกวาเม่ือเทียบกับผักท่ีมีลักษณะเดียวกันของการปลูกแบบอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17)  และรายไดระหวาง 
45,000 – 55,000 บาท  คือ มีหลายราคาใหเลือกตามความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ (คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
4.47)  ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับปานกลาง  ไดแก  กลุมรายได
ระหวาง  55,001 – 60,000 บาท  คือ ราคาของผักไทย(ถุง) เหมาะสมกับปริมารและคุณภาพและราคาของผัก
สลัด(ถุง)เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ใหความสําคัญทุกดานเทากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.00) ระหวาง 
60,001 – 70,000 บาท ทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.00 
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ตารางท่ี 37  แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

 
ดานการจัดจําหนาย 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท  

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

สถานท่ีจัดจําหนายใกล
แหลงทํางาน 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.95 4.03 3.70 4.42 4.33 3.00 3.00 5.00 
มีบริการจัดสงสินคาสามารถ
สั่งซื้อทางโทรศัพท 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ทีสุ่ด 

คาเฉล่ีย 3.28 3.44 3.53 3.21 4.20 3.00 3.00 1.00 
มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ
และมีทําเลท่ีต้ังรานสะดวก 
ตอการเดินทาง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.94 4.09 3.79 4.38 4.27 3.00 3.00 5.00 

ความสะอาดในสถานท่ีซือ้ ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.17 4.43 4.17 4.54 4.73 4.00 3.00 5.00 
บรรยากาศภายในรานดี ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก

ที่สุด 
มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก
ที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.97 4.14 3.97 4.54 4.33 4.00 3.00 5.00 
เวลาเปด-ปดจําหนายสินคามี
ความเหมาะสม 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก
ที่สุด 

มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.09 3.99 3.85 4.54 4.20 3.50 3.00 5.00 
แสดงบรรจุภัณฑผักแตละ
ชนิดชัดเจนของราก ลําตน 
ใบดอก การปลูก ความสด 
สะอาด 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.05 4.04 3.86 4.21 3.73 2.50 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 37  (ตอ) 

         

 
ดานการจัดจําหนาย 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ี
สวยงาม ชนิดผักท่ีสด
สะอาด 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.04 3.94 3.77 4.17 4.27 4.00 3.00 1.00 
ปริมาณบรรจุท่ีพอดีกับการ
เลือกซื้อ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.09 4.04 3.86 4.25 4.27 3.50 3.00 5.00 
มีความหลากหลายของชนิด
ผักใหเลือกซื้อ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.15 4.08 3.89 4.38 4.80 3.00 3.00 5.00 
บรรจุภัณฑมีหลายขนาดให
เลือกซื้อ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.10 4.02 3.89 4.38 4.80 3.00 3.00 5.00 
มีการตกแตงผักใหสะอาด
พรอมรับประทาน พรอม
ปรุง 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.06 3.58 3.55 4.29 4.27 3.50 3.00 1.00 
บรรจุภัณฑพกพาสะดวก ระดับ

ความสําคัญ 
มาก มาก มาก มาก มาก นอย ปาน

กลาง 
มาก
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.90 3.99 3.79 4.25 4.33 2.00 3.00 5.00 
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ตารางท่ี 37  (ตอ)          
 

ดานการจัดจําหนาย 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

ใหคําอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ อาน
เขาใจงาย 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.99 4.01 3.79 4.17 4.20 2.50 3.00 1.00 
คาเฉลี่ยรวม 3.98 3.98 3.81 4.26 4.33 3.17 3.00 3.57 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สดุ        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย          2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง         
3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

จากตารางท่ี  37  พบวา  ปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งจําแนก
ตามรายไดตอเดือน มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก ไดแก รายไดตอเดือนระหวาง 45,001 – 55,000 บาท 
รายไดตอเดือนระหวาง 35,001 – 45,000 บาท   ต่ํากวา 15,000 บาท  ระหวาง 15,001 – 25,000 บาท   
รายไดตอเดือนระหวาง 25,000 – 35,000 บาท มากกวา 70,000 บาท  (คาเฉลี่ยรอยละ 4.33,  4.26, 3.98, 
3.98, 3.81, และ 3.57)  ในระดับปานกลาง คือ รายไดตอเดือนระหวาง 55,001– 60,000 บาทและรายได
ระหวาง 60,001 – 70,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และ 3.00)    
 ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมากท่ีสุด  คือ กลุม
รายไดระหวาง 35,001 – 45,000 บาท  ไดแก ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ   บรรยากาศภายในรานดี  เวลา     
เปด – ปดจําหนายสินคามีความเหมาะสม  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.54)  และกลุมรายไดระหวาง 45,001 – 55,000 
บาท  ไดแก  มีความหลากหลายของชนิดผักใหเลือกและบรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือกซื้อ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.80)   ในระดับมาก  คือ กลุมรายไดตํ่ากวา 15,000 บาท   รายไดระหวาง  15,001 – 25,000 บาท   
ระหวาง 25,000 – 35,000 บาท  และรายไดระหวาง 55,001 -60,000 บาท  คือ  ความสะอาดในสถานท่ีซื้อ 
(คาเฉลี่ยรอยละ 4.17 , 4.43, 4.17 และ 4.00) ในระดับปานกลาง คือ กลุมรายไดระหวาง 60,001– 70,000 
บาท ใหความสําคัญทุกดานเทากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.00)  
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ตารางท่ี 38  คาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
      ผักไฮโดรโปนิกสของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท  

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

มีการโฆษณาตามสื่อตาง  
เชน แผนพับ ใบปลิว  
ปายขนาดใหญ สื่อวิทยุ 
โทรทัศน และ website 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.37 2.86 2.47 3.50 4.13 3.00 3.00 1.00 

มีสวนลดเมื่อมาซื้อ
บอยครั้ง 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.47 2.76 2.74 3.50 3.60 3.00 3.00 1.00 
มีการสะสมแตมเพ่ือรับ
สวนลดหรือแลกของ
รางวัล 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.39 2.76 2.71 3.08 3.60 2.50 3.00 1.00 
มีการสมัครเปนสมาชิก
เพ่ือไดรับสิทธิพิเศษ 
ตาง ๆ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.52 2.74 2.68 3.38 3.53 2.00 3.00 1.00 
มีการแจงขาวสารของผู
ปลูกใหลูกคาทราบเสมอ 

ระดับ
ความสําคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.58 2.77 2.71 3.48 3.53 2.50 3.00 1.00 
มีการแจกแถมตาม
เทศกาลตาง ๆ  
 
 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.45 2.71 2.33 3.21 3.60 2.00 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 38 (ตอ)          
 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 

รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001–35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท  

45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 70,000 บาท 

มากกวา 70,001 บาท 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑ
ของพนักงานขายเกี่ยวกับ
ผักและใหคําแนะนําท่ีดี
นาเชื่อถือ 
 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.91 4.01 3.79 3.92 3.73 1.50 3.00 5.00 

ความเอาใจใสลูกคาของ
พนักงานขาย 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.01 4.05 3.85 4.12 4.20 2.50 3.00 1.00 
ความสามารถในการ
แกไขปญหาของ
พนักงานขาย 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.84 4.00 3.85 4.12 4.20 2.50 3.00 1.00 

การแตงกายของพนักงาน
ขายมีความสะอาด 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

คาเฉลี่ย 3.90 4.05 3.83 4.12 3.80 3.00 3.00 4.00 
การใหทดลองชิมสินคา ระดับความสําคัญ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.46 2.71 2.80 3.54 4.20 2.50 3.00 1.00 
ความรวดเร็วในการ
บริการของพนักงานขาย 

ระดับความสําคัญ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.13 4.35 4.36 4.29 3.87 2.50 3.00 5.00 
คาเฉลี่ยรวม 3.66 3.31 3.17 3.69 3.83 2.45 3.00 1.91 

ระดับความสําคัญ มาก ปาน
กลาง 

ปานกลาง มาก มาก นอย ปาน
กลาง 

นอย 

หมายเหต ุ: การแปลผลระดับความสําคัญ ดังนี ้  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด        1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย        
   2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง        3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก             4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
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จากตารางท่ี  38  พบวา  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ซึ่ง
จําแนกตามรายไดตอเดือน มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก  คือ กลุมรายไดตํ่ากวา 15,000 บาท  รายได
ระหวาง 35,001 – 45,000 บาท และ 45,001 – 55,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.66, 3.69 และ 3.83)  ใน
ระดับปานกลาง  คือ กลุมรายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท  กลุมรายไดระหวาง 25,001 – 35,000 
บาท และ 60,001 – 70,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.31, 3.17 และ 3.00)  ในระดับนอย คือ กลุมรายได      
ระหวาง 55,001 – 60,000 บาท และมากกวา 70,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 2.45 และ 1.91) 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ในระดับมากท่ีสุด คือ
กลุมรายไดมากกวา 70,000 บาท  ไดแก ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย (คาเฉลี่ยเทากับ   
5.00)   ในระดับมาก คือ กลุมรายไดต่ํากวา 15,000 บาท  กลุมรายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท      
กลุมรายไดระหวาง 25,001 – 35,000 บาท  กลุมรายไดระหวาง  ระหวาง  35,001 – 45,000 บาท  ไดแก  
ความรวดเร็วในการบริการของพนักงานขาย (คาเฉลี่ยเทากับ  4.13, 4.35, 4.36 และ 4.29)   กลุมรายได
ระหวาง 45,001 – 55,000 บาท ไดแก ความเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย  ความสามารถในการแกปญหา
ของพนักงานขาย  การใหทดลองชิมสินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20)    ในระดับปานกลาง คือ  กลุมรายได    
ระหวาง 55,001 – 60,000 บาท ไดแก มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ เชน   แผนพับ ใบปลิว ปายขนาดใหญ  
สื่อวิทยุ โทรทัศนและwebsite มีสวนลดราคาเม่ือมาซื้อบอยครั้ง การแตงกายของพนักงานขายมีความสะอาด  
(คาเฉลี่ยรอยละ 3.00)   กลุมรายไดระหวาง 60,001 – 70,000 บาท ใหความสําคัญทุกรายการเทากัน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.00)    
 


