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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ

การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   

ใช้สถิตเิชิงพรรณนา  สถิติที่ใช้ ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001–35,000 บาท พักอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองคือ ผักบุ้ง ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด (ตราเคร่ืองบิน)  

มีปริมาณในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักโดยเฉลี่ย 3-5 ซองต่อครั้ง ซึ่งมีค่าใช่จ่ายประมาณ 16-50 บาท เหตุผลที่ซื้อเมล็ดพันธุ์

ผักแบบซองเพราะต้องการที่จะปลูกผักรับประทานเอง  เพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่มีสารเคมีตกค้าง เหตุผลที่

ตัดสินใจเลือกซื้อจากแหล่งที่ซือ้มากที่สุด เพราะสะดวก ผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองคือ 

สมาชิกในครอบครัว  โดยในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักจะซื้อ 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  โดยวันเสาร์เป็นวันที่ไปซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก    

บ่อยที่สุด และซื้อปลูกเป็นประจํา  เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นต้น  ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมักไปซื้อ

เมล็ดพันธุผั์กจากตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวัฒนา) โดยเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองจากร้านประเภทเคมีและอุปกรณ์

การเกษตร  ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง  ส่วนใหญ่รับรู้จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะนํา โดยหา

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเพาะปลูก  ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก คือ 

ชนิดของสายพันธ์ุเมล็ดผัก ลักษณะการเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุผักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เลือกหยิบสินค้าเอง 

ส่วนใหญ่มีลักษณะการปลูกเมล็ดพันธ์ุผักแบบปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เร่ิมปลูก

หลังจากซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองมาแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์   ความรู้สึกหลังจากซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองที่ซื้อไป รู้สึกว่า

พอใจมาก 

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลประกอบด้วย 

                                                            

 *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

**รองศาสตราจารย ์ดร. อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากยกเว้นปัจจัยย่อยด้านซอง 

บรรจุภัณฑ์สวยงามมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง 

ปัจจัยย่อยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดับปานกลางยกเว้นปัจจัยยอ่ยดา้นมีปา้ยราคา

ติดที่ซอง มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก   

ปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่ายส่วนใหญ่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากยกเว้นปัจจัยย่อยด้านมีร้าน

ขายเฉพาะของตราสินค้าและสามารถส่ังซื้อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับ

ปานกลาง 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นปัจจัยย่อยด้านการจัดทําวารสารและ

คู่มือวิธีการปลูกผัก และพนักงานขายสามารถให้คําแนะนํา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนและอัธยาศัยดี มีผลต่อผู ้

ตอบแบบสอบถามในระดับมาก  

ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to study the behavior of consumers in Bangkok and vicinity 

towards purchasing individual-packed vegetable seeds. The questionnaire was used to collect data, and descriptive 

statistics as frequency, percentage and mean were used to analyze the data. 

The study revealed that most of the respondents were single women, age between 31 – 40 years, 

educated at bachelor degree level, were employed by private companies with a salary between 15,001 to 35,000 

Baht, and lived in detached house. Individual-packed vegetable seeds that the respondents chose was morning 

glory from Chia Tia Company. The amount of purchasing the vegetables seeds was 3 – 5 packages per time, which 

was approximately 16 – 50 baht. The reason for purchasing individual-packed vegetable seeds was to grow and eat 

vegetable without any residue. The reason for purchasing from the present source was comfort. The person affecting 

decision to purchase was members in the family. The respondents purchased the vegetable seeds only one time 

within 3 months, and would often go purchasing on Saturday. Moreover, the respondents purchased the vegetables 

seeds for eating and doing hobby, and usually went to purchase seeds from chemical and agricultural equipment 

stores at Sanam Luang 2 (Taweewattana District). The respondents received information regarding vegetables seeds 

from friends and relatives, and searched information regarding growing seeds from internet. The criteria for selecting 

vegetables seeds was vegetable types. The respondents would select the seeds by themselves, and would grow the 

seed in the pot or container. Also, the respondents would grow the seeds not more than one week after purchasing, 

and would get high satisfaction.  

The marketing mixes affecting the decision to purchase individual-packed vegetable seeds in Bangkok and 

vicinity were as followed: 
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Product sub-factor influencing the respondents was in high level, whereas the sub-factor regarding the 

beauty of product’s container was in medium level. 

Price sub-factor influencing the respondents was in medium level, whereas the sub-factor regarding having 

price tag was in high level. 

Place sub-factor influencing the respondents was in high level, whereas the sub-factors regarding  

Promotion sub-factor influencing the respondents was in medium level, whereas the sub-factors regarding 

creating plant’s manual and magazine, and the hospitality and knowledge of the staffs were in high level. 

บทนํา 

ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง  

โดยมกีารขยายเขตพืน้ที่ภาคอุตสาหกรรม  การขยายตัวของเมืองใหม่ ส่งผลทําให้ประชากรมีความต้องการย้ายถิ่นฐานเข้า

มาอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญ ยอมทิ้งพื้นที่เกษตรกรรม ทําให้แรงงานภาคการเกษตรลดลงและพื้นที่ทําเกษตรกรรมลดลง  

แต่ความต้องการสินค้าเกษตรกลับเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะเมืองใหญ่   เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ขณะเดียวกัน 

ได้เกิดปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการผลิต

อาหารทั้งสิ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างผักและผลไม้เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทําให้การผลิตสินค้าเกษตร

ต้องนําสารเคมีเข้ามาช่วยในการผลิต  สินค้าเกษตรจงึมีการปนเปื้อนสารเคมี  จากสาเหตุดังกล่าว อาจทําให้ผู้บริโภคต้อง

เผชิญกับปัญหาเร่ืองสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง เป็นต้น  

ด้วยสาเหตุของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตร จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค  จึงทําให้ผู้บริโภคเร่ิม 

ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง  โดยการเลือกบริโภคอาหารและผักปลอดสารพิษ   พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  ร่วมกับสํานักงานกองทุนการสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ

สวนผักคนเมือง  “ปลูกผักกินเอง” ในเขตเมืองมีการรณรงค์ตั้งแต่  พ.ศ. 2553 มีศูนย์อบรม 6 แห่ง  หน่วยอบรมเคล่ือนที่ 

1 แห่ง  เพื่อให้ความรู้การทําเกษตรในเมืองแก่ชุมชน โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (มติชน, 2555: 

ออนไลน์) โดยการส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การทําแปลงผักสวนครัวในบริเวณที่อยู่อาศัย  

ซึ่งมีการคิดค้นนวัตกรรมการปลูกผักใหม่ ๆ  หลายรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อจํากัดของคนเมือง  อาทิ การทําเกษตรบน

พื้นปูน  การทําสวนแนวตั้ง  การทําสวนผักดาดฟ้า  ประกอบกับการที่ผู้บริโภคไม่มั่นใจในสินค้าประเภทผักที่ซื้อ

รับประทานปลอดสารพิษตกค้างมากน้อยเพียงใด   ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังเห็นประโยชน์ทางด้านอื่นของการปลูกผักไว้บริโภค

เองในครัวเรือน เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถปลูกเพื่อตกแต่งบ้าน

เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ทําให้ในปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาปลูกผักไว้บริโภคเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจ

การศึกษาในหลายประเทศที่ระบุว่า การทําเกษตรในเมืองสามารถช่วยทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ช่วยแก้ปัญหา

ความยากจน และการปลูกผักเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์อันดีในสังคมเมืองได้ดี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เสริมสร้างสุขภาพ, 2556: ออนไลน์) 
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จากการรวบรวมข้อมูลใน  พ.ศ. 2555  ประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนขออนุญาตทําธุรกิจเมล็ดพันธ์ุประมาณ 

60-70 แห่ง  ขณะที่ปรมิาณการใชเ้มล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมมูีลคา่ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี มกีารเติบโตของตลาด 

10–15% ต่อปี (ประชาชาติธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) โดยแต่ละบริษัทมีการผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุมีขนาดบรรจุที่

หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งขนาดรูปแบบการบรรจุเมล็ดพันธ์ุออกเป็น 2 กลุม่   หลักตามกลุ่มลูกค้า  คือ   1. กลุม่เกษตร

มืออาชีพ จะมีรูปแบบการบรรจุเมล็ดพันธ์ุเป็นแบบกระป๋องหรือซองขนาดใหญ่ที่มรีาคาแพง  2. กลุ่มผูป้ลูกเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน จะมีรูปแบบการบรรจุเมล็ดพันธ์ุเป็นซองฟอยล์ขนาดเล็ก ทําการจําหน่ายที่ราคาประมาณ 10 - 20 บาท ต่อ

ซอง ซึ่งมูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ผักซองมีมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ยอดขายมีการเจริญเติบโตสูงมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เหตุนี้ ทําให้บริษัทเมล็ดพันธ์ุต่างๆ  สนใจเข้ามา

ทําตลาดเมล็ดพันธ์ุผักซองฟอยล์ขนาดเล็กเพิ่มข้ึน  ซึ่งในตลาดมีบริษัทดําเนินกิจการหลัก คือ บริษัท เจียไต๋ จํากัด    

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด  บริษัท เสริมสยามเมล็ดพันธ์ุ จํากัด   บริษัท ฉั่วย่งเซ้ง พันธุ์พืช จํากัด (ตราสามเอ)   บริษัท 

พืชพันธ์ุตราสิงห์ จํากัด และบริษัท สยามเคมีเกษตร จํากัด (ตราปลาวาฬ)   เป็นต้น  ในแต่ละบริษัทมีสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์

ผักมีคุณภาพและหลายหลาก   รวมถึงรูปแบบซองที่มีการออกแบบที่แตกต่างกันพร้อมทั้งรายละเอียดของ   สายพันธ์ุที่

โดดเด่น  และการจัดรายการส่งเสริมการตลาด อาทิ  บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด จัดโปรโมชั่นแจกทอง   บริษัท เจียไต๋ 

จํากัด จัดโปรโมช่ันซื้อครบ 10 ซอง แถม 2 เป็นต้น    เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซ้ือเมล็ดพันธ์ุผักได้หลากหลาย   ดังนัน้ จาก

การที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ และมีจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่

เป็นจํานวนมากถึง 10 ล้านคน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แออัด มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย  แต่ขนาดพื้นที่

ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพื้นที่จํานวนจํากัด ทําให้พื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่เป็น

ทั้งแบบบ้านเดี่ยว ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ว. ข้ึนไป   แบบบ้านทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่า 16 ตารางวา เป็นต้น   อีกทั้ง

อาหารประเภทผักและผลไม้ที่มีการจําหน่ายมีการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างถึง 40%  ทําให้คนในเขคกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลหันมาสนใจการปลูกผักเพื่อบริโภค (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2556: ออนไลน)์  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง ซึ่งผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ จะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถนําไปใช้

ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการผลติเมล็ดพันธุ์ทีม่ีคุณภาพและตอบสนองในตลาดต่อไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อและ

การใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด

สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7คําถาม ค้นหาพฤติกรรม

ของผู้บริโภคคือ 6W’s และ 1H เพื่อที่จะหาคําตอบ 7 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552)   
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ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคคําถามที่ใช้จะอยู่ในกรอบ 6W's และ 1H ได้แก่ Who?  What? Why? 

Whom? When? Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7O's คือ Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions 

และ Outlets Operations เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทําการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับคําตอบ

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได ้ดังนี้ 

1. ใครอยู่ ในตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จติวทิยาหรือจติวเิคราะห์ และพฤตกิรรมศาสตร ์

 2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่

ผูบ้ริโภคตอ้งการไดจ้ากผลติภัณฑ์ ไดแ้ก่ คุณสมบัตหิรือองคป์ระกอบของผลติภัณฑแ์ละความแตกตา่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

 3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives)  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของเขาทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 

(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช ้ 

 5. ผู ้บริโภคซื้อเมื ่อใด (When) เป็นคําถามที ่ต ้องการทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น  

ช่วงฤดูกาลของป ีฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาล โอกาสพิเศษ วันหยุด เวลาวา่ง    

 6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงช่องทางหรือสถานที่จําหน่าย (Outlets)  

ที่ผู้โภคไปซื้อ เช่น ห้างสรรพสนิค้า  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขายของชํา  บางลําพู  พาหุรัด  สยามสแควร ์ฯลฯ  

 7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) 

ซึ่งประกอบด้วย  การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล  การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ 

2) แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 

ส่วนประสมการตลาด คือ ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ของบริษัทเพื่อสนองความต้องการและสร้าง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ ดังต่อไปนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552)   

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ  และสามารถทําให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและ

ชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน

หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้

ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณคา่ที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้

ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  หรือหมายถึง   คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ราคา

เป็น P ตัวที่สองที่เกิดข้ึน   ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

(Value) ของผลติภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ  
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3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรา้งของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบัน

และกิจกรรมใช้  เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการออกสู่ตลาดเป้าหมาย  หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ช่วยในการกระจาย

ตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือ

บริการ โดยใช้วิธีการจูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งการส่ือสารนั้นจะมี

อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมให้เกิดขึ้นโดย

การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal 

selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งต้องใช้หลักการ

เลือกใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่

สําคัญ มีดังนี้ 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริมการตลาด

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์บริการ  

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจ

ผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท ์ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยจูงใจให้เกิดการซื้อในระยะสั้น ซึ่งเป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ในการกระตุ้นความต้องการซื้อนั้นอาจใช้ร่วมกับการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยสามารถ

กระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย  

4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ    โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์  และประชาสัมพันธ์ (Public  relations)  หมายถึง 

ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่ง  เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อ

นโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีจุดมุง่หมายเพื่อสง่เสริมหรือปอ้งกันภาพพจนห์รือผลติภัณฑ์ของบริษัท 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) หมายถึง เป็นกิจกรรมวิธีการ

ต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซื้อและ ทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูล

ลูกคา้และใชสื้่อตา่ง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เชน่ ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค 

3) เมล็ดพันธุ์ (Seed) 

เมล็ดพันธุ์ หมายถึง เมล็ดพันธุ์พืชที่มีชีวิต ซึ่งเม่ือนําไปปลูกหรือนําไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญ 

งอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนัน้ 
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การจําแนกประเภทของเมล็ดพันธุ์ผัก สามารถจําแนกโดยพันธุกรรม และวิธีการผลิต ดังนี้ 

1. พันธ์ุผสมเปิด หรือพันธุ์ปล่อย (Open pollinated variety) คือ พันธุ์ที่มีลักษณะพันธุกรรม เหมือนกัน หรือ

ใกล้เคียงกัน อาจเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกทั่วไป หรือได้รับการคัดเลือกพันธ์ุ โดยเลือก ต้นที่ดี จากนั้นนําเมล็ดพันธุ์มา

ขยายพันธุ์โดยเปิด โอกาสให้มีการผสมเกสร อยา่งอิสระ หรือผสม ข้ามแบบสุ่ม มีการควบคุมการถ่ายละอองเกสร ไมใ่ห้มี

การผสมข้ามพันธุ์อื่น จากนัน้เก็บเมล็ดพันธุ์มาจําหน่ายต่อไป  

2. พันธุ์ลูกผสม (Hybrid variety) คือ พันธุ์ที่เป็นลูกช่ัวแรก ซึ่งได้จากการผสมข้าม ระหว่างพันธุ์ที่มีพื้นฐาน 

ทางพันธุกรรมแตกต่างกัน เช่น ผลผลิตสูง ต้านทานโรค และแมลง คุณภาพผลผลิตสูง พันธ์ุผสมเปิดมักมีเมล็ดพันธ์ุราคา

ถูกว่าพันธุล์ูกผสม ส่วนพันธุ์ลูกผสมจะมีลักษณะเด่นคือความสม่ําเสมอ ทางพันธุกรรมและลักษณะที่ แสดงออกมากกว่า

พันธุ์ผสมเปิด นอกจากนี้พันธ์ุลูกผสมมีเมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพสูง เช่น อัตราความงอกสูง อายุการเก็บเกี่ยว และคุณภาพ 

ของผลผลิตสูง และสม่ําเสมอ แต่พันธ์ุผสมเปิดมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ศัตรูพืชได้ดีกว่าพันธุล์ูกผสม 

ในตลาดเมล็ดพันธุ์ผักยังคงมีผักหลายชนิด ที่ยังนิยมใช้เมล็ดพันธุ์ผสมเปิด เนื่องจากการผลผลิตเมล็ดพันธุ์

ลูกผสมยุ่งยาก ผลผลิต และราคาเมล็ดพันธ์ุของพันธ์ุผสมเปิด   ยังคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าการใช้พันธ์ุลูกผสม  เช่น  

ผักตระกูลกะหล่ํา ได้แก ่กวางตุง้ คะน้า  และผักกาดหัวบางพันธุ ์ผักตระกูลถั่วทุกชนดิ ผักกาดหอม และผักบุ้งจนี 

ในเรื่องของอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุนั้น ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช กําหนดมาตรฐานอัตราความงอก 

ของผักทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 70  ยกเว้นผักบุ้งจีน และพริก กําหนดไว้มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีเมล็ด

พันธุผั์ก 100 เมล็ด สามารถได้ต้นกล้า 50-70 ต้น ตามแต่ละประเภท  (การจําแนกเมล็ดพันธ์ุผัก, 2552: ออนไลน)์ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   

ฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ได้ศกึษาพฤติกรรมและสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสนิใจ

ซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภคและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก ่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ี

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  โดยสรุปผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ระหว่าง 25 

ถึง 34 ปี  สถานภาพโสด  การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกว่า 20,000 บาท   ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และส่วนประสมทาง

การตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพษิในซูเปอร์มาเกต พบว่า  

 1. ปัจจัยทางจิตวิทยา ทางด้านแรงจูงใจมีผลในระดับสูงมากต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษเนื่องจาก

ต้องการความปลอดภัยในการรับประทานและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่มีสารพิษตกค้าง ทางด้านแรงการรับรู ้ 

มีผลในระดบัสูงต่อการมีหน่วยงานของราชการให้คํารับรองกับทางบริษัทผู้ผลิตทําใหม้ั่นใจ  

 2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต ทางด้าน

ผลิตภัณฑ์พบว่า มีทัศนคติต่อคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีความปลอดภัยในการบริโภค  
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ความสดใหม่ของผักปลอดสารพิษ บรรจุภัณฑ์มีตรารับรองคุณภาพ ทางด้านราคาพบว่า  ทัศนคติต่อความคุ้มค่าในเร่ือง

ราคาเม่ือเทียบกับคุณประโยชน์ ราคาของผักปลอดสารพิษมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณบรรจุ 

ทางด้านช่องทางจัดจําหน่ายพบว่า   ทัศนคติต่อการจัดวางผักปลอดสารพิษบริเวณแผนกอาหารสด     ความสะดวกใน

การเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ และความหลากหลายในการเลือกซ้ือในระดับด ี

 3. พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษพบว่า   ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานผักปลอดสารพิษ คือ 

ผักคะน้า ผักบุ้ง  กะเพรา  ผักกาดขาว ตามลําดับ    การนําไปบริโภคคือ แบบนํามาผัด และรับประทานสด เป็นต้น ผู้มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อคือ คนในครอบครัว  ปัจจัยหลักที่ทําให้ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษคือ เพ่ือสุขภาพ คุณภาพ 

ความสะอาด โดยความถี่ในการบริโภค 4.48 ครัง้/เดือน   และค่าใช้จ่ายแตล่ะครัง้ที่ซือ้ผักปลอดสารพษิ 128.44 บาท 

 สุมิตรา กันธะวงค์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรในจังหวัด

เชียงใหม่   โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุในช่วง 51-60 ปี สถานภาพ

สมรสแล้ว ระดับการศึกษาปรญิญาตรี อาชีพหลักข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 

บาท ซื้อผักปลอดสารพิษมากกว่าผักทั่วไป มีความคิดเห็นว่าผักปลอดสารพิษคือผักที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเลย  

มีความระมัดระวังใส่ใจในสุขภาพระดับมาก  

 ด้านพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกประเภทของผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ ผักกาด

ชนิดต่างๆ ผักคะน้า ผักพื้นบ้าน ตามลําดับ ตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษด้วยตนเอง ซื้อผักปลอดสารพิษ 2-3 วันต่อ

ครั้ง นิยมซื้อผักปลอดสารพิษในช่วงเวลา 6.00-10.00 น. นิยมซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรคือที่ตลาดนัดศูนย์วิจัย

เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  สถานที่อื่นๆ ที่ซื้อผักปลอดสารพิษคือตลาดสด เหตุผลของการซื้อ

ผักปลอดสารพิษเพราะหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีตกค้างในผัก  สื่อที่ทําให้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก

ซือ้ผักปลอดสารพิษคือ  จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว หรือคนที่เคยซือ้ เกณฑ์การประเมนิเพื่อเลือกซื้อผักปลอดสารพษิโดย

พิจารณาจากคุณภาพของสินค้า  ปริมาณเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษแต่ละครั้ง ครั้งละ 1-2 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายใน

ซือ้ผักปลอดสารพิษครั้งละ 51-100 บาท ซือ้ผักปลอดสารพิษแล้วส่วนใหญ่มีความพอใจมาก 

 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีความม่ันใจว่าปลอดสารพิษ มีป้ายรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีผักหลายชนิดให้เลือก ปัจจัยด้านราคา 

ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน มีหลายระดับราคาให้เลือก ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ความสะอาดของสถานที่จัดจําหน่าย สถานที่จัดจําหน่ายใกล้บ้าน/ที่ทํางาน/ใกล้โรงเรียน มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย 

และความสําคัญที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางได้แก ่ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด  

ปิยวรรณ คงสาคร (2552) ข้อมูลจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ประจําเดือนพฤศจิกายน เรื่องรู้เท่าทันพิษ

ภัยในแหล่งอาหาร กล่าวว่า กลุ่มพืชผักและผลไม้ ข้อมูลจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ประจําเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2552 รายงานถึงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผักในปัจจุบัน พบว่า ผักที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด 12 ชนิด ได้แก ่

ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว ตําลึง กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี ข้าวโพดอ่อน และหัวไชเท้า 
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็น "ผักจีน" มิใช่เป็นพืชผักพื้นบ้าน ของไทย เราได้นําเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้มาจากประเทศจนี เป็นผักที่ตอ้งการ

การดูแลเอาใจใส่ ทําให้เกษตรกรบางรายหันไปพ่ึงพิง การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง พืชผักเหล่านี้จึงมีสารเคมีปนเปื้อน

มากกว่าผักพืน้บา้นของไทย สอดคล้องกับข้อมูลจากการศกึษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้ทําการสํารวจสุ่มตรวจ

ผักทั่วไปและผักที่โฆษณาว่าปลอดภัยจากสารเคมีในพื้นที่ 59 จังหวัด ใน  พ.ศ. 2552 และข้อมูลจากกองวัตถุมีพิษทาง

การเกษตร ยืนยันตรงกันว่า ผักที่ตรวจพบสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ ผักคะน้า กะหล่ําปลี ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน 

ผักกาดขาว ผักกวางตุง้ ซึ่งล้วนแต่เป็นผักที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุดด้วย 

ผลการสํารวจอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักของผู้บริโภค พบว่า  

ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักโดยดูว่าผักมีรูไหม ถ้ามีรู แสดงว่าเป็นผักที่ไม่ใช้สารเคมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายที่รู้ทัน จะสั่งให้

เกษตรกรหาหนอนมากินใบผักให้เป็นรูก่อนเก็บมาขาย ทั้งๆ ที่ผักนั้นเป็นผักที่ใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก  

แต่ผู้ขายกลับอ้างว่า ผักเหล่านั้นเป็นผักปลอดสาร เพื่อจะขายได้ในราคาดีขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังนิยมเลือกซื้อผักที่ดูสด ไม่เหี่ยว ดูก้าน ใบ ดอกที่แข็ง เต่งตึง อวบใหญ่ดูน่า

รับประทาน ทําให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อรักษาความสดของผัก ไม่ให้เหี่ยวเฉา เพื่อจูงใจผู้ซื้อ  

ซึ่งวิธีการทั่วไปที่ปฏิบัติกันคือ จัดผักไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดด หม่ันพรมน้ําตลอดเวลา แต่ระวังไม่ให้ ชุ่มมาก  

เพราะอาจจะทําให้ผักเน่าได้ พ่อค้าแม่ค้าบางรายจะตัดแต่งหรือริดใบที่เสียออก ให้เหลือเฉพาะที่สด  จากนั้นใช้ผ้าขาวบาง

ชุบน้ําหมาดๆ คลุมไว ้

พ่อค้าแม่ค้าหัวใสบางรายใช้วิธีพิเศษโดยการแช่ผัก เช่น ถั่วฝักยาว ในน้ําละลายที่ผสมยาทัมใจ ซึ่งเป็นยา

บรรเทาอาการปวดชนิดหนึ่ง หรือไม่ก็ใช้สารส้มละลายน้ํารดผัก หรือจุ่มผักแช่ไว ้เชน่ ชะอม เพื่อทําให้ยอดแข็ง ไม่เหี่ยวงา่ย 

หรือถั่วงอก เพื่อทําให้ขาวดูน่ารับประทานข้ึน แต่ที่หนักกว่านั้นคือ การใช้น้ํายาฟอร์มาลีนหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นน้ํายา    

ดองศพราด รด จุ่ม และทั้งแช่ผักจําพวกถั่วฝักยาว คะน้า ชะอม ตําลึง ทําให้ผักสด ไม่เหี่ยวเน่าง่าย เพื่อจะขายได้ราคาดี  

โดยพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นไม่ได้คํานึงว่าพิษภัยจากสารเคมีปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  

 สว่าง ธรรมขันธ์ (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุผักของ

เกษตรในเขตอําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักเพ่ือจําหน่ายและบริโภค ในเขต

อําเภอแม่ลาว จํานวน 390 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรมสําเร็จรูปมี

สถิติเกี่ยวข้องคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายุ 51 ปขีึ้นไป และการศึกษาในระดับประถมศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 2,000–5,000 บาท ประเภทของพืชผักที่ปลูก 

คือใช้เป็นผลเป็นอาหารและใช้ใบเป็นอาหาร จํานวนที่ใกลเ้คียงกัน โดยเกษตรกรจะพิจารณาชนิดของสายพันธุเ์มล็ดผักเป็น

อันดับแรก โดยตรายี่ห้อเคร่ืองบิน เป็นตรายี่ห้อที่นิยมซื้อมากที่สุด และจะซื้อจากร้านค้าในตลาด หรือร้านขายอุปกรณ์

การเกษตร สว่นใหญ่แล้วเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกผักต่ํากว่า 5 ไร่ต่อป ี 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร คือ  

ด้านผลิตภัณฑ์ต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ให้ผลผลิตสูง ด้านราคา ราคามีความหลากหลายตามขนาดที่บรรจุและปริมาณ

พื้นที่ต้องการปลูก และราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ด้านช่องทางการจําหน่าย ร้านค้าจําหน่ายอยู่ใกล้

บ้านหรืออยู่ในชุมชน ซื้อง่ายสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ   และบริษัทออกมาแนะนําใน
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การปลูกเยี่ยมเยียนสมํ่าเสมอ ส่วนเมล็ดพันธ์ุที่เกษตรกรต้องการ คือ เมล็ดพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ขายได้ผลราคาด ีมีตลาดจําหนา่ยผลผลิตให้เลือกจําหน่ายหลายแห่ง และมีพอ่คา้เข้ามารับซื้อผลผลิต 

 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาคร้ังนี้  ประกอบด้วยการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน    

การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองฟอยล์  โดยใช้แนวคิดจากคําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 

6W และ 1H ซึ่งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who) ผู้บริโภคซื้อเมื่อไร (When) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) 

2. ขอบเขตประชากร 

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเมล็ดพันธ์ุผักซองในช่วงเวลาไม่เกิน 6 เดือน ที่อาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนําไปปลูกเพื่อ

บริโภค 

3. ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

  ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 300 ราย โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างของ Seymour 

Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2553: 187) เน่ืองจากประชากรที่ซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซอง เป็นประชากรที่ไม่ทราบจํานวน  

ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  

และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างทําการจําแนกตามประเภทลักษณะของที่อยู่

อาศัยได้แก่ แบบบ้านเดี่ยว จํานวน 150 ราย และ แบบบ้านทาวน์โฮม จํานวน 150 ราย โดยการแจกแบบสอบถามใน  

2 พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีตลาดการจําหน่ายสินค้าการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวนขนาดใหญ่  คือ   เขตจตุจักร  

และเขตทวีวัฒนา 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์

ผักแบบซอง ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร ทําไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซื้อ ใครมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน และผู้บริโภคซื้ออย่างไร   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยการจัดจําหน่าย 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)และร้อยละ (Percentage)  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดต้่อเดือน 15,001–35,000 บาท พักอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ด

พันธุ์ผักแบบซอง  

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดต้่อเดือน 15,001–35,000 บาท พักอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว  

ผู้บริโภคซื้ออะไร  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองคือ ผักบุ้ง ของ

บริษัท เจียไต๋ จํากัด (ตราเคร่ืองบิน) มีปริมาณในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักโดยเฉลี่ย 3-5 ซองต่อคร้ัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 

16-50 บาท 

ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ  

จากการศึกษา  ทําให้ทราบเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองเพราะต้องการที่จะ   

ปลูกผักรับประทานเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่มีสารเคมีตกค้าง เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อจากแหล่งที่ซื้อมาก

ที่สุด (สนามหลวง 2) เพราะสะดวก 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

จากการศึกษา ทําให้ทราบว่าผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองคือ สมาชิกใน

ครอบครัว  

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  

จากการศึกษาพบว่า ในการซื้อเมล็ดพันธ์ุผักจะซื้อ 3 เดือน 1 คร้ัง โดยวันเสาร์เป็นวันที่ไปซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก

บ่อยที่สุด และซื้อปลูกเป็นประจํา เช่น การปลกูรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้   

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน  

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมักไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก จากตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวี

วัฒนา) โดยเลือกซ้ือเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองจากร้านประเภทเคมีและอุปกรณ์การเกษตร  
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ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง จากเพื่อน/

ญาติ/ครอบครัวแนะนํา โดยทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดการเพาะปลูกสว่นใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์ที่ใช้

ในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุผั์ก คือ ชนิดของสายพันธุ์เมล็ดผัก ลักษณะการเลือกซื้อเมล็ดพันธุผั์กของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ คือ เลือกหยิบสินค้าเอง ส่วนใหญ่มีลักษณะการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักแบบ ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เริ่มปลูกหลังจากซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองมาแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์ ความรู้สึกหลังจากซื้อ

เมล็ดพันธ์ุผักแบบซองที่ซือ้ไป รู้สึกว่าพอใจมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง

ฟอยล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากยกเว้นปัจจัยย่อยด้านซอง

บรรจุภัณฑ์สวยงาม มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง 

ด้านราคา 

ปัจจัยย่อยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นปัจจัยย่อยด้าน  

มีป้ายราคาติดที่ซอง มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 

ด้านการจัดจําหน่าย 

ปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยด้าน 

มีร้านขายเฉพาะของตราสินค้าและสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน

ระดับปานกลาง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น

ปัจจัยย่อยดา้นการจัดทําวารสารและคู่มือวิธีการปลูกผัก และพนักงานขายสามารถให้คําแนะนํา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

ชัดเจนและอัธยาศัยด ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก   

ตารางที่ 1 สรุปพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุผักแบบซองจําแนกตามเพศ 

ลักษณะ เพศชาย 
จํานวน

(ร้อยละ)
เพศหญิง 

จํานวน

(ร้อยละ) 

ประเภทของเมล็ดพันธุผั์ก  

แบบซอง 
ผัก คะน้า พริกขี้หนู 

65 

(51.59) 
ผักบุง้ 

96 

(55.17) 

บริษัททีจ่ําหน่ายเมล็ดพันธุผั์ก 

แบบซอง 

บริษัท เจียไต๋ จาํกัด

(ตราเครื่องบิน) 

85

(67.46) 

บริษัท เจียไต๋ จาํกัด 

(ตราเคร่ืองบิน) 
125 (71.84) 

เหตุผลที่ทําให้ทา่นซื้อ ต้องการปลูกผัก 85 ต้องการปลูกผกั 120 (68.97) 
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รับประทานเพื่อหลกีเลี่ยง

การรับประทานผักที่มี

สารเคมีตกค้าง 

(67.46) รับประทานเพื่อ

หลกีเลี่ยงการ

รับประทานผักที่มี

สารเคมีตกค้าง 

ผู้ที่มีส่วนสําคัญที่สุดในการ

ตัดสินใจ 
สมาชิกในครอบครัว 

60

(47.62) 
สมาชิกในครอบครัว 

103

(59.20) 

ปริมาณในการซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก 3-5 ซอง 
50

(39.68) 
3-5 ซอง 

75

(43.10) 

ค่าใช้จ่าย 16-50 บาท 
46

(36.51) 
16-50 บาท 

65

(37.36) 

สื่อ 
เพื่อน/ญาติ/ครอบครัว

แนะนํา 

53

(42.06) 

เพ่ือน/ญาติ/ครอบครัว

แนะนํา 

82

(47.13) 

การค้นหาข้อมูล 
รายละเอียดวิธีการ

เพาะปลูก 

89

(70.63) 

รายละเอียดวิธี   การ

เพาะปลูก 

130

(74.71) 

อัตราการซื้อ 3 เดือน 1 ครัง้ 
45

(35.71)
3 เดือน 1 ครัง้ 

63

(36.21)

วันซื้อบอ่ยที่สุด วันเสาร์ 
50

(39.68) 
วันเสาร์ 

76

(43.68) 

สถานที่ซือ้ 
ตลาดสนามหลวง 2

(เขตทวีวัฒนา) 

74

(58.73) 

ตลาดจตุจกัร 

(เขตจตุจักร) 

85

(48.85) 

สถานที่ซือ้บอ่ยที่สุด 
ตลาดสนามหลวง 2

(เขตทวีวัฒนา) 

66

(52.38) 

ตลาดสนามหลวง 2 

(เขตทวีวัฒนา) 

69

(39.66) 

เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ สะดวก 
83

(65.87) 
สะดวก 108 (62.07) 

ลักษณะร้านจําหน่าย 
ร้านเคมีและอุปกรณ์

การเกษตร 

116 

(92.06) 

ร้านเคมีและอุปกรณ์

การเกษตร 
141 (81.03) 

โอกาสซื้อ 
ซือ้ปลกูประจํา เช่น การ

ปลูกรับประทาน 

99

(78.57) 

ซื้อปลูกประจํา เช่น 

การปลูกรับประทาน 
119 (68.39) 

เกณฑท์ี่ใช้ในการตัดสินใจ ชนิดของสายพันธ์ุเมล็ดผัก
80

(63.49) 

ชนดิของสายพันธุ์  

เมล็ดผัก 

110 (63.22)

 

ลักษณะการเลือกซื้อ ท่านเลือกหยิบสินค้าเอง 
115 

(91.27) 
ทา่นเลือกหยบิสนิคา้เอง 156 (89.66) 
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ลักษณะการปลูก 
การปลูกลงกระถางหรือ

ในภาชนะ

71

(56.35)

การปลูกลงกระถาง

หรือในภาชนะ 
113 (64.94) 

เวลาที่จะเริ่มปลูก ไม่เกิน 1 สัปดาห ์
69

(54.76) 
ไม่เกิน 1 สัปดาห ์

97

(55.75) 

 โดยประเด็นที่แตกต่างประเด็นที่ 1 ได้แก่ ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอยถาม

เพศชายมักจะซื้อ ผัก คะน้า พริกขี้หนู ในขณะที่เพศหญิงมักซื้อ ผักบุ้ง  ส่วนประเด็นที่ 2 ได้แก่ สถานที่ซื้อ  โดยส่วนใหญ่

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมักจะซื้อที่ตลาดสนามหลวง 2  (เขตทวีวัฒนา) ในขณะที่เพศหญิงมักไปซื้อที่  ตลาดจตุจักร  

(เขตจตุจักร) 

ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสูง    

    ที่สุดจําแนกตามเพศ 

ปัจจัย 
เพศ

ชาย หญิง 

ด้านผลติภัณฑ์ สายพันธ์ุผักตรงตามชนิดที่ต้องการ สายพันธ์ุผักตรงตามชนิดที่ต้องการ 

ด้านราคา มีป้ายราคาติดที่ซอง มีป้ายราคาติดที่ซอง 

ด้านการจัดจําหน่าย หาซื้อได้ง่าย หาซื้อได้ง่าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด พนักงานขายสามารถให้คําแนะนํา 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนและ

อัธยาศัยด ี

พนักงานขายสามารถให้คํ าแนะนํา 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนและ

อัธยาศัยด ี

 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซอง

สามารถนํามาอภิปรายผลตามแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6W 1H ได้ดังต่อไปนี ้

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001–35,000 บาท พักอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

แนวโน้มการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 

บาท เชน่กัน 
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ผู้บริโภคซื้ออะไร  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองคือ ผักบุ้ง 

รองลงมาคือ คะน้า  ของบรษิัท เจียไต๋ จํากัด (ตราเคร่ืองบิน) มีปริมาณในการซื้อเมล็ดพันธ์ุผักโดยเฉลี่ย 3-5 ซองตอ่คร้ัง 

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16-50 บาท ซึ่งสอดคล้องกับปิยวรรณ คงสาคร (2552) ข้อมูลจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ที่พบว่าพฤติกรรมการบริโภคผักในปัจจุบันของผู้บริโภคนิยมบริโภค ผักคะน้า ผักบุง้จนี มากที่สุด 

2 อันดับแรกเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของผักบุ้งและผักคะน้า เป็นผักที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน ดังนัน้ผู้ผลิตอาจ

พิจารณาเป็นโอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity) ในการที่จะพัฒนาพันธุ์ผักทั้ง 2 ให้สามารถรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภคได ้ 

ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ  

จากการศึกษาทําให้ทราบเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง เพราะต้องการที่จะปลูก

ผักรับประทานเองเพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่มีสารเคมีตกค้าง โดยเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อจากแหล่งที่ซื้อมาก

ที่สุด (สนามหลวง 2) เพราะสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรม

และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอร์มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร  

ที่พบว่า ส่วนใหญ่เหตุผลที่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ เน่ืองจากมีทัศนคติต่อคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และมีความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  

โดยพิจารณาเร่ืองของสารเคมีที่อาจปนเปื้อนกับผัก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมิตรา กันธะวงค์ (2552)  

ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเหตุผลของการซื้อผักปลอด

สารพิษเพราะหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีตกค้างในผัก เชน่กัน 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

จากการศึกษาทําให้ทราบว่าผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองคือ สมาชิกใน

ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ที่พบว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือ 

สมาชิกในครอบครัว เช่นกัน 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  

จากการศึกษาพบว่าในการซื้อเมล็ดพันธ์ุผักจะซื้อ 3 เดือน 1 ครั้ง โดยวันเสาร์เป็นวันที่ไปซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก

บ่อยที่สุด และซื้อปลูกเป็นประจํา เช่น การปลูกรับประทาน งานอดิเรก เป็นตน้   

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน  

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมักไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก จากตลาดสนามหลวง 2  

(เขตทวีวัฒนา) โดยเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองจากประเภท ร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับสว่าง 

ธรรมขันธ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักของเกษตรในเขต

อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่พบว่า เกษตรกรมักซื้อเมล็ดพันธ์ุจากร้านค้าในตลาด และร้านขายอุปกรณ์การเกษตร

มากที่สุดเช่นกัน 
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ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง จากเพื่อน/

ญาติ/ครอบครัวแนะนํา โดยทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอยีดการเพาะปลูกส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์ที่ใช้

ในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุผั์กคือ ชนิดของสายพันธุ์เมล็ดผัก ลักษณะการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือ เลือกหยิบสินค้าเอง ส่วนใหญ่มีลักษณะการปลูกเมล็ดพันธ์ุผักแบบ ปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เริ่มปลูกหลังจากซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองมาแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์ ความรู้สึกหลังจากซื้อ

เมล็ดพันธุ์ผักแบบซองที่ซื้อไป รู้สึกว่าพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับสว่าง ธรรมขันธ์ (2554) ที่พบว่าโดยเกษตรกรจะ

พิจารณาชนิดของสายพันธุเ์มล็ดผักเป็นอันดับแรก โดยตรายี่ห้อเคร่ืองบิน เป็นตรายี่ห้อที่นิยมซื้อมากที่สุด เช่นกัน 

สําหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองส่วนใหญ่อยู่

ในระดับมากโดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ได้แก่  สายพันธ์ุผักตรงตามชนิดที่ต้องการ  

มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสว่าง ธรรมขันธ์ (2554) พบว่าปัจจัยย่อย

ด้านบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุมีชื่อเสียง เป็นปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเกิดจากประชากรที่

ศึกษาเป็นคนละกลุ่ม โดยการศึกษาคร้ังนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค ในขณะที่การศึกษาของสว่าง  ธรรมขันธ์ นั้นศึกษากับตัว

เกษตรกรที่เพาะปลูกเพื่อจําหน่าย ซึ่งในการเพาะปลูกจําเป็นต้องใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ

ตัวเกษตรกรนั้นตรายี่ห้อ เป็นสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นเกษตรกรอาจต้องใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีช่ือเสยีงเป็นต้น 

ด้านราคา 

ปัจจัยย่อยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซองส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลางโดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสนิใจสูงสุด ได้แก่ มีป้ายราคาติดที่ซอง มีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสว่าง ธรรมขันธ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธุผ์ักของเกษตรในเขตอําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าปัจจัยย่อย

ด้านมีป้ายราคาเห็นอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากเช่นกันทั้งนี้อาจเกิดจาก

ผลิตภัณฑ์มีราคาไม่สูงมากนัก ผู้บริโภคหรือ เกษตรกร สามารถพิจารณาด้านราคาและตัดสินใจซื้อได้เอง จึงทําให้ป้าย

ราคา นั้นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้สื่อสารให้ทราบ 

ด้านการจัดจําหน่าย 

ปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซอง 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยปัจจัยย่อยที่มีคา่เฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ได้แก่ หาซื้อง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของสว่าง ธรรมขันธ์ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยด้านร้านค้าจําหน่ายอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในชุมชน หาซื้อง่าย

สะดวก มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากเชน่กัน ซึ่งความสะดวก สบายในการหาซื้อนั้นตรงกับ

แนวคิด Customer Centric เป็นมุมมองของผู้บริโภคโดยตรง  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซอง

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ได้แก่ พนักงานขาย

สามารถให้คําแนะนํา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนและอัธยาศัยดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสว่าง ธรรมขันธ ์

(2554) พบว่า ปัจจัยย่อยด้านการให้คําแนะนําของพนักงานขายน้ัน มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออยู่ในระดับ

ปานกลาง  ทั้งนี้ อาจเกิดจากประสบการณ์ของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การพิจารณาเลือกซือ้มีความจําเป็นเป็นต้อง

อาศัยพนักงานขายในการให้คําแนะนํา ในขณะที่การศึกษาของสว่าง ธรรมขันธ์ นั้น ศึกษาจากตัวเกษตรกรโดยตรง 

พนักงานขายจึงอาจไมจ่ําเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก

แบบซองในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะตามสว่นประสมทางการตลาดดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธ์ุผักแบบซอง 3 อันดับแรก 

ได้แก่ สายพันธ์ุผักตรงตามชนิดที่ต้องการ รองลงมาคือ มีประเภทของเมล็ดพันธ์ุให้เลือกหลากหลาย และเมล็ดพันธ์ุมี

คุณภาพสูง เช่น การงอกดี  

1. ผู้ผลิตควรมีผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์แบบซองให้เลือกหลากหลายชนิดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

โดยเฉพาะผักบุง้ คะน้า  และพริกขี้หนู  ซึ่งพบว่า ทัง้ 3 ชนิดเป็นเมล็ดพันธุผั์กที่ผู้บริโภคทําการซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก  

2. ผู้ผลิตจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการปนของเมล็ดพันธ์ุระหว่างกระบวนการผลติหรือบรรจุเมล็ดพันธุ์

ใส่ซอง เพ่ือไม่ให้เกดิข้อผิดพลาดในการเพาะปลูก เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยดา้นสายพันธุผั์กตรงตามชนิด

ที่ต้องการ 

3. ผู้ผลิตควรใส่ใจถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ด ีปลูกงา่ยและงอกด ีและมีอายุเก็บรักษาก่อนการเพาะปลูก

สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน 

4. ผู้ผลิตควรเน้นการสร้างจุดเด่น หรือสร้างความต้องการในตัวสินค้าให้เกิดขึ้นโดยเน้นในเร่ืองความ

ปลอดต่อสารเคมี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปลูกผักรับประทานเอง  

5. ในด้าน Package ควรมีรูปภาพที่สะดุดตา เป็นรูปสายพันธุ์ผัก รวมถึงการออกแบบตัวหนังสือและถงึวิธี

ปลูกที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 

6. ผู้ผลิตควรทาํการตรวจสอบสินค้าอยู่สม่ําเสมอ ไม่ให้สนิค้าขาดตลาด 
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ด้านราคา 

1.  ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพโดยกําหนดราคาผลิตภัณฑ์นั้นควร

อยู่ระหว่างซองละ 10-15 บาท เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะซื้อประมาณ 16-50 บาท โดยในแต่ละคร้ังจะซื้อ

ประมาณ 3-5 ซองเป็นตน้  

2.  ควรมีป้ายราคาติดที่ซองของผลิตภัณฑ์ให้สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน 

ด้านการจัดจําหน่าย 

1.  ผู้ผลิตควรมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย โดยกระจายขาย

สินค้าไปในสถานที่ที่หลากหลาย เช่น ตลาดสด ร้านขายต้นไม ้ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร หรือเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ  

2.  ผู้ผลิตควรเพิ่มช่องทาง Modern Trade อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า เช่น Big C เป็นต้น เพื่อเจาะกลุ่ม

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึ้น 

3.  ผู้ผลิตควรมีรายช่ือของร้านเคมีและอุปกรณ์การเกษตรตา่ง ๆ เพื่อวางแผนการจําหนา่ยผลติภัณฑ์ให้กับ

ผู้ประกอบการในลักษณะ B2B เพื่อเป็นตัวแทนจําหน่าย  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

1. ผู้ผลิตควรมีการสื่อสารถึงรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ ์อาทิเช่น ชนิดของสายพันธุ์เมล็ดผัก 

2. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองใน

เร่ืองรายละเอียดวิธีการเพาะปลูก ดังนั้นผู้ผลิตควรมีข้อมูลรายละเอียดวิธีการเพาะปลูก โดยพิมพ์ติดไปกับตัว Package 

หรือ มีเอกสารแผ่นพับ แนบตดิไปดว้ย รวมทัง้สื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ 

3. ในการสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์นัน้อาจใชค้รอบครัว เป็นจุดเช่ือมโยงในการนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเป็น

การสร้างกิจกรรมภายในครอบครัวให้เกิดข้ึน โดยมุ่งเน้นการปลูกเพื่อการรับประทานภายในครอบครัว หรือ เป็นงาน

อดิเรก เป็นต้น เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ที่มีส่วนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุ คือ สมาชิกใน

ครอบครัว รวมถงึเพื่อน/ญาติ/ครอบครัวแนะนํา  เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ทําให ้รู้จักตัวผลิตภัณฑ ์ 

4. ผู้ผลิตควรทําเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิดเพื่อส่งไปยังร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงการมีพนักงาน

ขายคอยให้คําปรึกษาแก ่ร้านค้าเพื่อให้เกิดความรู้และพร้อมที่จะแนะนําลูกคา้ตอ่ไป  

5. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการเพาะปลูกส่วนใหญจ่ะปลูกลงกระถางหรือในภาชนะ  ดังนั้นผู้ผลิตอาจ

จัดรายการพิเศษ เม่ือนําซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ 20 ซองมาแลกรับอุปกรณ์ในการเพาะปลูก เช่น ไม้บรรทัด ดินปลูกผัก

แต่ละประเภท  เป็นตน้ 

6. ในการออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เองนั้น ควรดําเนินการในวันเสาร์โดยพิจารณาสถานที่

บริเวณตลาดสนามหลวง 2 (เขตทวีวัฒนา) ตลาดจตุจักร (เขตจตุจักร) เนื่องจากผู้บริโภคมักจะมาซ้ือในสถานที่ดังกล่าว  
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