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ปากคลองตลาดมีการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดในดา้นปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการส่ง 

คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย และระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกนัมานาน รองลงมาคือปัจจยั

สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สินคา้มีความสดใหม่ สินคา้ที่บริโภคแลว้ดีต่อสุขภาพ 

เป็นมิตรที่ดีต่อสภาพแวดลอ้ม และมีการตดัสินใจซ้ือนอ้ยที่สุดในดา้นปัจจยัสภาพเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ ราคามี

ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยั ส่วนบุคคล  

ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจ ปัจจยัสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัสภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยที่ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยุคปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนต้องซ้ืออาหาร เช่น ซ้ือข้าวสาร ผกั เน้ือ และต้องซ้ือ
เคร่ืองปรุงอาหารมาประกอบอาหารหรือซ้ืออาหารส าเร็จรูปมาบริโภค บางรายตอ้งซ้ือทุกวนั บาง
รายซ้ืออาทิตยล์ะคร้ัง ส่วนใหญ่จะซ้ือจากตลาดสดขา้งบา้นหรือจากร้ายคา้ปลีกในตลาดหรือซ้ือจาก
แผงลอย สินคา้ท่ีผูค้า้ปลีกหรือแม่คา้ในตลาดสดขาย เช่น ขา้วสารหรือผกั คนขายไม่ไดป้ลูกเองแต่
จะซ้ือมาอีกทีหน่ึงจากพ่อค้าขายส่ง แท้จริงแล้วผลผลิตนั้ นมาจากเกษตรกรท่ีท าการผลิตหรือ
เพาะปลูกพืชผกั อีกทั้งการประชาสัมพนัธ์ดา้นคุณประโยชน์ของผกัผลไมแ้ละผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจาก
ธรรมชาติ ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจ ทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น เร่ือง
ของผกั ท่ีช่วยเร่ืองระบบการขบัถ่ายและส่งผลต่อสุขภาพผิวพรรณ ผกัและผลไมเ้ป็นแหล่งท่ีอุดม
ดว้ยวิตามินและเกลือแร่ ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่พืชในเขตเมืองร้อน ท่ี
เป็นแหล่งของพฤษเคมีท่ีให้คุณสมบัติเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรค ซ่ึงประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นความหลากหลายของผกัและผลไม้ทั้งในดา้นปริมาณ ชนิดและรสชาติ 
(ขอ้มูลจากหนงัสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2560) 

ผกัมีความส าคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  
เน่ืองจากตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความตอ้งการสูงท าให้แต่ละปีประเทศไทยสามารถส่งผกัเป็น
สินคา้ออกสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายพนัลา้นบาท ประเทศไทยมีสัดส่วนตลาดในการส่งออก
มากกว่าการน ามาบริโภคภายในประเทศ อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคและ
ความนิยมของชาวต่างชาติในผักและผลไม้ไทย  นอกจากน้ียงัพบว่าผู ้บริโภคมีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงโดยมีแนวโน้มท่ีจะห่วงใยสุขภาพมากขึ้นท าให้อาหารท่ีมีประโยชน์ไดรั้บความนิยม
มากขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกช่วงวยั ส าหรับตลาดในประเทศไทยพบว่า ประชาชนมีแนวโน้มความ
ตอ้งการบริโภคผกัสดเพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ 3.50 ลา้นตนั เพราะการขยายตวัของชุมชนเมืองท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู ้บ ริโภคแต่ไม่ได้ผลิตผักด้วยตนเอง นอกจากน้ีการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัส่งผลให้ตลาดมีความตอ้งการผกัเพิ่มสูงขึ้น (นางสาวภรณีแยม้พนัธ์, 
2559) 
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“เกษตรกรบางน้อย” ใช้การปลูกผักแบบเกษตรธรรมชาติ เป็นระบบเกษตรท่ีร่วมกับ
ธรรมชาติไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง สร้างผลผลิตพืชและสัตวใ์ห้เหมาะสมกบัระบบนิเวศของพื้นท่ี โดยไม่
แบ่งแยกทุกส่ิงออกจากธรรมชาติ พยายามแทรกแซงการใชปั้จจยัการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิตให้
น้อยท่ีสุด ท าให้ระบบเกษตรกรและธรรมชาติเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้
เกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได ้(กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรยัง่ยืนส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) เกษตรกรชาวบางน้อยได้ท า
การติดต่อคา้ขายกบัผูค้า้ในปากคลองตลาดมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษและมีการสืบทอดกนัมาจาก
รุ่นสู่รุ่น ปากคลองตลาดในอดีตเคยเป็นแหล่งคา้ขายทางน ้าท่ีส าคญัอยู่ติดกบัแม่น ้าเจา้พระยา โดยใน
สมยัหน่ึงเคยเป็นตลาดปลามาก่อน มีเรือบรรทุกปลาทะเลมาจากท่าจีน บรรทุกแจวมาทางปากคลอง
บางกอกใหญ่ มาขึ้นท่ีปากคลองตลาด ในสมัยรัชกาลท่ี5 ได้มีการยกเลิกตลาดปลาแห่งน้ีให้ไป
รวมอยู่ท่ีต าบลววัล าพอง นอกจากน้ีในอดีตเคยเป็นโรงเรียนสอยภาษาจีนกลางมาก่อน หลังจาก
โรงเรียนได้ถูก ร้ือลงจึงมีการส ร้างอาคารขึ้ น  แต่ ก่อนหน้าท่ี จะมีการส ร้างตึกในบริเวณ
ปากคลองตลาดน้ี ภาพของการคา้ขายบริเวณปากคลองไดเ้ร่ิมตน้ขึ้นแลว้ ปากตลองตลาดมีสินคา้ท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน คือ ดอกไมแ้ละผกัผลไม ้ตลาดปากคลองเป็นศูนยร์วมของผกัและผลไม้
สดท่ีมาจากสวน ผลผลิตของเกษตรกรในประเทศส่วนหน่ึงถูกส่งมาท่ีปากคลองตลาดสินคา้จากทัว่
ประเทศจึงถูกส่งขึ้ นท่ีปากคลองตลาดน้ีทั้ งส้ิน แม้เป็นย่านการค้าท่ีเกิดหลังย่านท่าเตียนก็ตาม 
นับเป็นการคา้ท่ีใหญ่และคึกคกัเช่นกัน มีการเปิดขายของกัน24ชั่วโมง ท าให้อาชีพหลกัของชาว
ปากคลองตลาดคือการคา้ขายดอกไม ้ผกัและผลไมส้ด (หอสมุดสาขาวงัท่าพระ, 2558) 

เกษตรกรชาวบางน้อยท าการเพาะปลูกพืชผกัและน าผลผลิตท่ีได้ขายส่งให้กับผูค้ ้าใน
ปากคลองตลาด การขนส่งสินคา้ถือเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพสินคา้เม่ือถึงจุดหมาย
ปลายทาง วิถีชีวิตในสมยัก่อนมีการขนส่งทางเรือเป็นหลกัโดยล่องสินคา้จากคลองบางน้อยไปยงั
แม่น ้ าเจา้พระยา การเพาะปลูกผกัของเกษตรกรชาวบางนอ้ยมีการปลูกผกัในชนิดท่ีหลากหลาย เช่น 
การปลูกผกับุง้ เตยหอม ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด ผกัโหม มะเขือพวง พริก กะเพรา โหระพา มะระ 
ต าลึง ผกักระเฉด ขึ้นฉ่าย คะน้า แค ชะพลู ชะอม กวางตุง้ ผกัชี ผกัชีฝร่ัง มะนาว ฯ อีกทั้งในการ
เพาะปลูกจะใชว้ิธีแบบธรรมชาติ เช่น การใช้ปลาเน่าเป็นปุ๋ ยชีวภาพ เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายและ
ช่วยท าใหผ้กัเจริญงอกงาม ซ่ึงปัจจุบนัมีการประกอบอาชีพเกษตรเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ รวมถึงการผลิต
และจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีเหมือนกัน จึงท าให้เกิดการแข่งขันของเกษตรกร เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี
ตวัเลือกสินคา้ท่ีเพิ่มมากขึ้นและในสินคา้ชนิดเดียวกนัอาจมีราคาท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงเป็นท่ีมา
ของการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี การศึกษาการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด 
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กรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นแหล่งข้อมูลให้
ผูป้ระกอบการนั้นสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
ค ำถำมของงำนวิจัย 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยมีลกัษณะเป็น
อยา่งไร 

2. การตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยของผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาดมีลกัษณะเป็น
อยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย 
2. เพื่อศึกษาลกัษณะการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยของผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด  
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 
ในการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตดัสินใจซ้ือผกัจาก 
เกษตรกรบางนอ้ย 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 
2. สุขภาพและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
3. สภาพทางเศรษฐกิจ 

H1 
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สมติฐำน 
 

H1: ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักจากเกษตรกรบางน้อยของผูค้ ้าผ ักท่ี
ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตในกำรวิจัย 
  

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยของผูค้า้ผกัท่ี
ปากคลองตลาด ผูวิ้จยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจ
ดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงัน้ี 

1. การวิจยัน้ีจะศึกษาเฉพาะผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาดท่ีตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย
เท่านั้น 

2. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ สุขภาพและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกิจ และการตดัสินใจซ้ือ 

3. ขอบเขตดา้นเวลา เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
ตัวแปรท่ีศึกษำ 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
1.1 แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 
1.2 สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
การตดัสินใจซ้ือ 
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นิยำมค ำศัพท์ 
 

ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

เกษตรกร หมายถึง ผูท่ี้ท าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพท่ีเก่ียวกบัการท างานใน
ไร่นาหรือในท่ีดิน เพื่อท าสวนเพาะปลูกพืชผกั การเล้ียงสัตว ์หรือการใชแ้หล่งน ้ าเพื่อท าการประมง 
เพื่อคา้ขายผลผลิตท่ีไดจ้ากการท าเกษตรกรรม 

กำรค้ำขำย หมายถึง การตกลงแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ โดยการคา้ขายสามารถเรียกได้
อีกอย่างคือการคา้ขายเชิงพาณิชย ์มีสถานท่ีใช้ส าหรับในการคา้ขายเรียกว่าตลาด การเร่ิมตน้คา้ขาย
เป็นการยื่นหมูยื่นแมว หมายถึงการตกลงแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการระหวา่งผูค้า้ขาย ในปัจจุบนัน้ี
มีการใชเ้งินตราในการแลกเปลี่ยน เจรจาต่อรองสินคา้ เป็นการแลกเปล่ียนสินคา้ของผูค้า้สมยัใหม่ 

รำคำ หมายถึง จ านวนเงินท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ความยนิยอมของทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ความคุม้ค่า ความยนิดีของผูซ้ื้อและผูข้าย 

ตลำด หมายถึง สถานท่ีชุมนุมกนัทางสังคมมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั ในรูปแบบ
ของสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ เป็นชั่วคราว ตามวนัท่ีก าหนดหรือเป็นประจ า โดยทุกคนชุมชน
สามารถด าเนินกิจกรรมซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการไดต้ามความถนัดของแต่ละครอบครัว 
เป็นแหล่งรายได้ของแต่ละครอบครัวแบบสุจริต ท าให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชน
รวมถึงหมุนเวียนเศรษฐกิจจากภายนอกเขา้สู่ชุมชน และยงัก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน มี
การรักษาประเพณีวฒันธรรมจากการท่ีกลุ่มคนในชุมชนมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย หมายถึง การบวนการในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภค 

กำรขนส่งทำงน ้ำ หมายถึง การล าเลียงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยการใชพ้าหนะท่ี
สามารถเคล่ือนท่ีในน ้ าได ้เช่น เรือ เป็นการขนส่งผ่านทางล าคลอง แม่น ้ า หรือทะเล เป็นการขนส่ง
ไดท้ั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การขนส่งทางเรือสามารถบรรทุกสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัมาก
ได ้ 

พืชผัก หมายถึง พืชหรือผกัท่ีสามารถน าส่วนใดส่วนหน่ึง มาประกอบอาหารได ้ทั้งดอก ผล 
ล าตน้ ใบ หวั และราก เป็นไดท้ั้งไมย้นืตน้และไมล้ม้ลุก มีถ่ินก าเนิดในประเทศและต่างประเทศ แบ่ง
ออกเป็น3ชนิด คือ พืชผกัสวนครัว เป็นกลุ่มของพืชผกัลม้ลุกท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวสั้น โดยมกัจะปลูก
ขนาดใหญ่เพื่อการคา้ขายหรือการปลูกตามครัวเรือน โดยมีสามารถหาเมล็ดพนัธุ์ไดต้ามการจ าหน่าย
เชิงพาณิชย ์มีการพฒันาสายพนัธุ์ให้มีผลผลิตตรงตามความตอ้งการของผูป้ลูก อีกชนิดคือพืชผกั
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สมุนไพรและเคร่ืองเทศ ใชใ้นการประกอบอาหารเพื่อให้อาหารมีกล่ิน รสชาติ สี ตามความตอ้งการ 
รวมถึงเป็นการเพิ่มสรรพคุณทางยา โดยส่วนมากจะใช้ประโยชน์จากส่วนหัว ผล และราก สุดทา้ย
คือผกัพื้นบา้น เป็นผกัท่ีเติบโตขึ้นไดเ้องตามธรรมชาติ หรือการปลูกตามครัวเรือน มีการเก็บเก่ียว
ผลผลิตตามฤดูกาล เป็นไดท้ั้งไมย้นืตน้และพืชลม้ลุก ส่วนมากมกัจะเป็นพืชผกัประจ าทอ้งถ่ิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพ และสมาชิกทุก
หน่วยของส่ิงท่ีสนใจศึกษา ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงคนเพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็นส่ิงของเวลา
สถานท่ี เช่นถา้สนใจว่าความคิดเห็นของคนไทยท่ีมีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือ
ถา้สนใจอายกุารใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยีห่้อหน่ึง ประชากรคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยีห่้อนั้นทุก
เคร่ือง แต่การเก็บขอ้มูลกบัประชากรทุกหน่วยอาจท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากและบางคร้ัง
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจภายในเวลาจ ากดั การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเร่ืองท่ี
มีความจ าเป็น เรียกวา่กลุ่มตวัอยา่ง 

แรงจูงใจในกำรซ้ือสินค้ำ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นแรงกระตุน้ท าให้เกิดความตอ้งการของบุคคล 
เป็นแรงกระตุน้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

สุขภำพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง สินคา้ท่ีเกิดจากระบวนการผลิตท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ โดยใส่ใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม ใส่ใจกับสุภาพของ
ผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดี 

สภำพทำงเศรษฐกิจ หมายถึง เกิดการกระตุน้ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของมูลค่าตลาดสินค้าและบริการ ท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยมีการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการมีส่ือการในการแลกเปลี่ยน 

กำรตัดสินใจซ้ือหมายถึง  กระบวนการเลือกทางใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได้
พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแลว้ว่าเป็นทางให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองท่ีได้
ก าหนดนึกคิดหรือตั้งใจเอาไว ้

เกษตรกรบำงน้อย หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่คลองบางน้อย จงัหวดักรุงเทพมหานคร และ
ประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวนปลูกผกัหลากหลายชนิด เช่น ปลูกผกับุง้ เตยหอม ขิง ข่า ตะไคร้ 
มะกรูด ผกัโหม มะเขือพวง พริก กะเพรา โหระพา มะระ ต าลึง ผกักระเฉด ขึ้นฉ่าย คะนา้ แค ชะพลู 
ชะอม กวางตุง้ ผกัชี ผกัชีฝร่ัง มะนาว ฯ 

ผู้ ค้ ำผักในปำกคลองตลำด  หมายถึง ผู ้ท่ี มี ร้านค้าตั้ งอยู่ ท่ีปากคลองตลาด จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และท าการประกอบอาชีพคา้ผกั 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย เพื่อน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพืชผกัและการบริการของเกษตรกรใหดี้ขึ้น 

2. ทราบถึงลกัษณะการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยของผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด 
เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการปรับเปล่ียนการคา้ของเกษตรกรใหเ้หมาะสม 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสำรและงำนวิจยัที่เกีย่วข้อง 

  
งานวิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอ
ผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดสภาพทางเศรษฐกิจ 
ส่วนท่ี 5 แนวคิดการตดัสินใจซ้ือ 
ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัผกั 
ส่วนท่ี 7 ประวติัปากคลองตลาด 
ส่วนท่ี 8 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 1 แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 
 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรลกัษณะส่วน 

บุคคลประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  ลักษณะปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลักษณะท่ีสาคัญ  และสถิติท่ีวดัได้ของ
ประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย  ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม 
วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศ 
หญิงมีแนวโน้ม มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย  ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มี
ความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้ น  แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมี
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ความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม กา
หนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 
 2. อายุ เป็นปัจจยัท่ีทาให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม  คนท่ี
อายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายมุาก ในขณะ
ท่ีคนอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติัระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ี
มีอายนุอ้ย เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนัคนท่ีมี
อายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกั ๆ มากกวา่ความบนัเทิง 
 3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคน
ท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจ
สารได้ดีแต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ  ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ  ในขณะท่ีคนมี
การศึกษาต่างมกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็
จะใช้ส่ือส่ิงพิมพวิ์ทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
ส่ิงพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 
 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคลมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม
ประสบการณ์ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั ปัจจยับางอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละ
คนเช่นปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2546) กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีทาให้คนมีความคิดค่านิยม 
ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี 
แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง (2521) ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง 
วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับประชากร ทั้งน้ีเพราะค าว่า Demo หมายถึง People ซ่ึงแปลว่า ประชาชน หรือ 
ประชากร ส่วนคาว่า Graphy หมายถึง Writing Up หรือ Description ซ่ึงแปลว่า ลกัษณะ ดงันั้นเม่ือ
แยกพิจารณาจากรากศพัทค์าว่า Demography น่าจะมีความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้คือวิชาท่ีเก่ียวกบั
ประชากรนั้นเอง  
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการ
ของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึ้นตามแรงบงัคบัจาก
ภายนอกมากระตุน้เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ย  
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ส่วนท่ี 2 แนวคิดแรงจูงใจในกำรซ้ือสินค้ำ 
 

Lovell (1980) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า กระบวนการท่ีโน้มน้าวบุคคลให้เกิดการ
กระตุน้ เกิดการมานะพยายาม เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีตอ้งการใหป้ระสบผลส าเร็จ 

Domjan (1996) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็นภาวะการเพิ่มพฤติกรรมการท า
กิจกรรม โดยบุคคลจะปฏิบติัอยา่งตั้งใจเพื่อใหพ้ฤติกรมนั้นส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

Hanson (1996) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า สภาพภายในท่ีกระตุ้นให้เกิดการกระท า 
โดยมีช่องทางท่ีน าไปสู่เป้าหมาย 

Kotler and Armstrong (2002) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า พฤติกรรมของมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นจะตอ้งมีส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะ
จูงใจให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่
ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการในทางชีววิทยา โดยความตอ้งการน้ีจะ
เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น เม่ือมีความล าบากบางอย่าง เม่ือมีความหิว เหล่าน้ีเป็นความตอ้งการ
ทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการยอมรับ  (Recognition) การเป็น เจ้าของ 
(Belonging) การยกย่อง (Esteem) ซ่ึงความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
การกระท า ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจเม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้มากพอใหเ้กิดความตึงเครียด 

1.ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
Maslow (1954) เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจ มาสโลวมี์หลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

เนน้ในเร่ืองของล าดบัความตอ้งการ โดยเขามีความเช่ือวา่มนุษยมี์แนวโนม้ความตอ้งการอนัอนัใหม่
สูงขึ้น เม่ือความตอ้งการท่ีเป็นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนอง เช่น เม่ือมนุษยกิ์นอ่ิมนอนหลบั ความ
ตอ้งการอ่ืนๆก็จะเกิดขึ้นเขา้มาทดแทน เช่น ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ความส าเร็จในการท า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นตน้ แรงจูงใจของมนุษยเ์ราจะมาจากความตอ้งการและเม่ือมีความตอ้งการก็จะมี
การตอบสนอง มาสโลวแ์บ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์5 ขั้น แต่ในช่วงเวลาต่อมา Maslow ได้
เพิ่มความตอ้งการจาก 5 ขั้น มาเป็น 8 ขั้น ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 Physiological Needs ความตอ้งการพื้นฐาน หรือท่ีเราเรียกกนัว่าปัจจยั 4 ซ่ึงหากเรา
มองในยุคสมยัน้ี เราจะเห็นภาพตลกๆ ท่ีมีความตอ้งการขั้นแรกเป๋็น WIFI ซ่ึงส าหรับผมแลว้ ผมคิด
วา่มนัเป็นไปได ้บางคนอาจจะบอกวา่ ก็เงินไง หล่ะ เงินคือปัจจยัแรก ซ่ึงก็ถูกอีกเช่นกนั ดงันั้นผมจะ
สรุปว่าความตอ้งการขั้นแรกจะเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตอย่างมากและจะขาดไปไม่ได ้หรือขาด
ไปแลว้เราจะล าบากมาก 



 12 

ขั้นท่ี 2 Safety Needs ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ในขั้นน้ีจะเหมือนขั้นท่ีพฒันามาจาก
ขั้นท่ี 2 ในทฤษฎี ERG ของ Alderfer จะถือว่าขั้นท่ี 1 และ 2 ของ Maslow คือขั้นท่ี 1 (Existence  
ความตอ้งการดา้นพื้นฐาน) ของ Alderfer ส่ิงท่ีเราเห็นก็คือ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัมนัเสริม
ความต้องการทางด้านชีวภาพขึ้นมา เม่ือเรามีอาหาร มีท่ีขับถ่ายท่ีอยู่อาศยั เราย่อมตอ้งการความ
ปลอดภยัเม่ือเราด าเนินชีวิต เราอาจคิดไปถึงวนัขา้งหน้าในวนัท่ีเราแก่ไป เราจะมีเงินใช้พอหรือไม่ 
เราควรจะท าประกันสุขภาพไวเ้ผื่อตอนเราป่วย เพราะโรคในสมยัน้ีมนัตอ้งเสียค่ายารักษาในราคา
แพง หรือแมแ้ต่กรณีท่ีเราขยนัท างาน ตอ้งการท างานดีๆ ต าแหน่งสูงๆ เพื่อเก็บเงินเยอะๆ ใชใ้นตอน
แก่ หรือน าไปใชใ้นตอนท่ีเราป่วย ถือเป็นความตอ้งการในขั้นท่ี 2 ทั้งส้ิน 

ขั้นท่ี 3 Love and Belonging Need ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ ผมเรียกว่าความ
ตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ เน่ืองจากมนัไม่ไดห้มายถึงคู่ครองเสมอไป แต่มนัรวมไปถึงกลุ่มเพื่อน
ด้วย ในทางจิตวิทยาสังคม เราจะเรียกมันว่า Group Dynamics (พลวตักลุ่ม) พลวตัหมายถึงการ
ขบัเคล่ือน ไม่หยดุน่ิง นั้นหมายถึงชีวิตของเราด าเนิน ขบัเคล่ือนดว้ยกลุ่ม เรายอ่มตอ้งการการยอมรับ
จากตวัเอง แน่นอนเราตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนดว้ย ในขั้นท่ี 3 เราตอ้งการเด่น หรือท าอะไร
สักอย่างให้เด่น พึ่งดึงดูดใจเพื่อน หรือคนท่ีเราชอบ เรามกัพบเด็กท่ีเก็บตวั ไม่อยากยุ่งกบัใคร และ
เราจะพบเด็กเหล่านั้น ไม่มีอะไรท่ีเป็นท่ีโดดเด่น หรือมีแต่ตวัเคา้ไม่รู้ หรือไม่แสดงออกมา เคา้จึง
รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในโรงเรียน หรือในสังคม ต่างจากเพื่อนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ท่ีมีความสุข 
เป็นตวัแสบ ตอ้งการการสนใจจากคนในกลุ่ม เรามกัพบบ่อยในสังคมของเรา พวกเด็กๆ เวลาท่ีอยู่
เป็นกลุ่มจะมีความกลา้ รู้สึกว่าตนเองมีพลงั แต่เวลาท่ีอยู่คนเดียวกลบัแสดงทีท่าตรงกนัขา้ม ทั้งหมด
นั้นเกิดจาก Group Dynamics 

ขั้นท่ี 4 Esteem Need ความตอ้งการการยอมรับ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัขั้นท่ี 3 เช่นเดียวกบั
ขั้นท่ี 2 เสริมขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 4 ก็เสริมขั้นท่ี 3 เช่นเดียวกนั กล่าวคือในตอนแรกท่ีเราตอ้งการการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน เราจะรู้ขอ้ดีของเรา นั้นคือชอบเล่นกีฬา ชอบเล่นเกม เรียนเก่ง เราจะพฒันาดา้นนั้น
จนมีการยอมรับท่ีกวา้งออกไปอีก เช่นการยอมรับจากสังคม เม่ือเราไดรั้บดว้ยถว้ยกีฬา เราจะรู้สึกดีท่ี
สังคมให้การยอมรับท่ีเราเป็นเด็กเรียนดี หรือแมก้ระทัง่ค  าชมของผูท่ี้เราช่ืนชม อย่างท่ีผมกล่าวไวว้่า 
มนัจะคลา้ยกนักบัขั้นท่ี 3 แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัก็คือ ขั้นท่ี 3 จะเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ เราตอ้งการ
ยอมรับจากกลุ่ม ด้วยทักษะบางอย่าง แต่ขั้นท่ี 4 เราพฒันาทักษะบางอย่างเพื่อเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

ขั้น ท่ี 5 Cognitive Need ความต้องการความรู้ ขั้นน้ี เป็นขั้น ท่ีเราต้องการความรู้อะไร
บางอย่าง เช่นเราเกิดความสนใจทางดา้นธุรกิจ และเราหาขอ้มูลความรู้เพื่อพฒันาตวัเอง เพื่อเสริม
ความสนใจของเรา ในสมยัก่อนการหาขอ้มูลไม่ไดง้่ายดายเหมือนกบัในสมยัน้ี ในสมยัก่อนจะตอ้ง
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คน้หาต ารา หาหนังสืออ่าน และการอ่านก็คือความรู้ ถา้ในสมัยน้ีเราสนใจด้านไหนก็สามารถหา
ความรู้ไดอ้ยา่งง่ายดาย มองดูเหมือนเป็นเร่ืองพื้นฐาน แต่จริงๆแลว้การท่ีเราจะสนใจบางส่ิงบางอยา่ง 
อยา่งแทจ้ริงและหาความรู้ประกอบเพื่อพฒันาความสนใจหรือแมก้ระทัง่ทกัษะบางอยา่งนั้นเป็นเร่ือง
ท่ียาก หรือแมก้ระทัง่การหาความรู้เพื่อเขา้ใจส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราใหม้ากขึ้นดว้ยเช่นกนั 

ขั้นท่ี 6 Aesthetic Need ความต้องการความงดงาม ในขั้นน้ีเราจะมองเห็นความงามใน
สภาพแวดลอ้ม เพื่อให้เรารู้สึกจรรโลงใจ ไม่ใช่ว่าเรามองเห็นความสวยงามของทอ้งทะเลแลว้เรา
รู้สึกพอใจ แต่มนัจะเร่ิมจากการมองเห็นความงามของโลกน้ี ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของทารก หรือเด็ก
เดินจุงมือ มดท่ีเดินกนัเป็นฝูง หรือแมก้ระทั้งเห็นความงามในส่ิงท่ีแปลกๆ เช่น ห้องท่ีมืดมิด หรือ
งานศิลปะท่ีมนัดูแปลกๆ Abstract เม่ือเรามองเห็นความงามของโลกใบน้ี เราจะมีความตอ้งการใน
ขั้นน้ี ตอ้งการเป็นเจา้ของความงาม เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปถ่ายรูปในเมืองท่ีเราชอบ สถานท่ีท่ี
เราชอบ หรือตอ้งการความงดงามจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา ของประดบัตกแต่งเพื่อท าให้เรารู้สึกดี
มากขึ้นเม่ือเราอยูใ่นบา้น 

ขั้นท่ี 7 Self-Actualization Need ความตอ้งการตน้พบอตัลกัษณ์แห่งตน เรารู้ว่าเราคือใคร 
ตั้งค  าถามกบัตวัเอง ส าหรับผมเร่ืองน้ีส าคญัมาก คือการตั้งค  าถามกบัตวัเอง เราเกิดมาท าไม เราตาย
ไปจะไปไหน เราจะท าอะไรต่อไป เราถนดัอะไร จะพฒันาตวัเองไดอ้ย่างไร ท าไมโลกน้ีถึงเลวร้าย
ขนาดน้ี ท าไมโลกน้ีถึงงดงามขนาดน้ี ค าถามต่างๆจะหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพของเรา และจะ
เกิดอตัลกัษณ์แห่งตนท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของเรา เป็นลายเซ็นของเราเอง Maslow จะชอบยกตวัอยา่ง
ของ Abraham Lincoln และ Albert Einstein ซ่ึงทั้งคู่คน้พบตวัเองและท าในส่ิงท่ียิ่งใหญ่ให้กับโลก
ใบน้ี ขั้นน้ีส าหรับผมไม่ใช่อะไรท่ีซับซ้อน แค่เราตั้งค  าถามกบัตวัเอง และตอ้งการท่ีจะเปิด พยายาม
จะเป็น นั้นคือการคน้พบ Self Actualization 

ขั้นท่ี 8 Transcendence Need ความตอ้งการอยู่เหนือสามัญส านึก ผมใช้ค  าว่าสามญัส านึก
เพราะขั้นน้ี จะไปถึงได ้เม้ือเราอยู่เหนือความเขา้ใจทัว่ไปของมนุษย ์เหมือนเราเป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติ เข้าใจซ่ึงความทุกข์ ความสุข ในขั้นน้ีจะคลา้ยของภาวะนิพพานของศาสนาพุทธ เรา
ตอ้งการท่ีจะมองโลกเปล่ียนไป ตอ้งการท่ีจะอยู่เหนือความเขา้ใจทัว่ๆไปของมนุษย ์หรือเรียกว่า
สามญัส านึกของมนุษย ์อาจจะไม่ไดพู้ดถึงชาติหน้าหรือการไม่เกิดแบบนิพพานเชิงพุทธศาสนา แต่
เป็นภาวะท่ีเขา้ใจกลไกทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นรอบ ๆ ตวัเรา 

2.ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG ของ Clayton P.Alderfer 
Alderfer (1972) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ เรียกว่า ทฤษฎี อีอาร์จี (ERG 

Theory) คล้ายกับแนวความคิดของมาสโลว์ เคลยต์นัได้แบ่งความต้องการของมนุษยอ์อกเป็น 3 
ประเภท 
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1.ความตอ้งการเพื่อด ารงชีพ (Existence Needs: E) เป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นในการใชชี้วิต 
เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้ า ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ค่าตอบแทนจาการท างาน ผลประโยชน์ต่างๆ 
ความตอ้งการเพื่อด ารงชีพน้ีจะเทียบไดก้บัความตอ้งการดา้นสรีระของมาสโลว ์

2.ความตอ้งการความสัมพนัธ์ทางสังคม (Relatedneed Needs: R) เป็คนความตอ้งการท่ีจะมี
ความสัมพนัธ์กบัสังคม เช่น ความตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้ าเป็นท่ียอมรับ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความ
ยกย่องจากผูอ่ื้น ตอ้งการเพื่อนร่วมงานความตอ้งการความสัมพนัธ์ทางสังคมน้ีเทียบได้กับความ
ตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะของมาสโลว ์

3.ความตอ้งการเจริญกา้วหน้า (Growth Needs: G) ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็น
บุคคลท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ เป็นผูท่ี้ตอ้งการใชศ้กัยภาพความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุด ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้น้ีเทียบไดก้บัความตอ้งการท่ีจะรู้สึก
วา่ตนเองมีค่า 

ทฤษฎี ERG น้ีจะมีขอ้งสมมติฐาน 3 ประการ คือ 
1.ความตอ้งการท่ีได้รับการตอบสนอง คือถา้ความตอ้งการระดบัใดไดรั้บการตอบสนอง

นอ้ย ความตอ้งการประเภทน้ีจะมีความตอ้งการอยู่สูง เช่น พนกังานไดรั้บเงินเดือนนอ้ยเกินไป ความ
ตอ้งการดา้นการเงินของพนกังานก็จะยงัมีความตอ้งการอยูสู่ง 

2.ขนาดความต้องการ ถ้าความต้องการประเภทท่ีมีอยู่ต ่ากว่าได้รับการตอบสนองมาก
พอแลว้ ก็จะท าให้มีความตอ้งการประเภทท่ีอยู่สูงกว่า ตวัอย่าง เม่ือความตอ้งการเพื่อด ารงชีพมีการ
ตอบสนองมากพอแล้วก็จะมีความต้องการเจริญก้าวหน้า เช่น เม่ือหัวหน้าช่างก่อสร้างได้รับ
ค่าตอบแทนดา้นค่าจา้งแรงงานแลว้ (ความตอ้งการเพื่อด ารงชีพ) หัวหนา้ช่างก่อสร้างก็จะตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและการนบัถือจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (ความสัมพนัธ์ทางสังคม) 

3.ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง ถา้ความตอ้งการประเภทน้ีมีอุปสรรคติดขดัหรือ
ไดรั้บการตอบสนองนอ้ย ก็จะท าใหค้วามตอ้งการประเภทท่ีอยู่ต ่าลงไปมีความส าคญัมากขึ้น เช่น ถา้
หัวหนา้ช่างก่อสร้างไม่มีโอกาสไดเ้ปล่ียนไปท างานใหม่ๆท่ีทา้ทายหรือไดรั้บต าแหน่งใหม่ท่ีสูงขึ้น 
(ความเจริญก้าวหน้า) หัวหน้าช่างก่อสร้างคนน้ีก็จะหันมาให้ความสนใจและตอ้งการท่ีจะได้รับ
ความอบอุ่นความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกนอ้งมากขึ้น (ความสัมพนัธ์ทางสังคม) 

3.ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick Herzberg) 
Herzberg (1959) เสนอความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบจูงใจ (Motivation Factors) องคป์ระกอบค ้าจุน (Maintenance Factors)  
3.1 องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบัติ

โดยตรงและเป็นจูงใจใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
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- ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างาน
ไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวกบังานไดพ้ร้อมรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

- การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับ
ถือจากบุคคลในหน่วยงาน อาจจะแสดงออกมาในรูปการชมเชย การยกยอ่ง 
การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดี หรือการแสดงออกว่ ายอมรับใน
ความสามารถ 

- ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานท่ีท าเองคนเดียวตั้งแต่ตน้จนจบ 

- ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ๆ และมีอ านาจได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง
ใกลชิ้ด 

- ความก้าวหน้า (Advencement) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ๆ 

3.2 องค์ประกอบค ้ าจุน  (Maintenance Factors) เป็นองค์ประกอบท่ี ช่วยป้องกันการ
ปฏิบติังานของบุคคลากรท่ีเกิดความรู้สึกไม่ชอบงานหรือหยอ่นประสิทธิภาพการท างานลง 

- เงินเดือน (Salary) หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบติังานในรูปแบบของเงินหรือ
การเล่ือนขั้นเงินเดือน ซ่ึงเป็นท่ีพอใจของบุคคลปฏิบติัท างาน 

- โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง 
ความน่าจะเป็นท่ีบุคคลจะไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพ 

- ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา และเพื่ อนร่วมงาน 
( Interpersonal Relation, Subordinate and Peers)  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัโดยมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

- สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนับถือของ
สังคม มีเกียรติและศกัด์ิศรี 

- นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
บริหารงานขององคก์ร การติดต่อส่ือสารกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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- สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น เสียง แสง อากาศ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ต่างๆ 

- ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตวัท่ีเก่ียวข้อง
กบังาน เช่น การไม่ถูกยา้ยไปยงัท่ีงานใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว 

- ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความ
มัน่คงต่อการท างาน 

- การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความยุ ติธรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานและการบริหารงาน 

4.ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
S. M. Freud (1939) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีแรงจูงใจมาจากจิต

ไร้ส านึก  (Unconscious Motivation) เ ป็นสาเหตุส าค ัญของพฤติกรรมและอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพของมนุษย ์และมีสัญชาตญาณติดตัวมาตั้ งแต่ก า เนิด นอกจากนั้ นย ังได้ศึกษา
เ กี ่ย ว ก ับ ธ รรมช าต ิข อ งมนุษ ย ์ว ่า  ม นุษ ย ์เก ิด ม าพ ร้อ ม ก ับ แร งข ับ ท างส ัญ ช าตญ าณ 
(Instinctual Drive) และเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ได้ ด้วยเหตุน้ี จิตไร้
ส านึกจึงเป็นพลังงานรูปหน่ึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดน่ิงแต่จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) ซ่ึงไม่ได้หมายถึงความต้องการทาง
เพศ ด้วยเหตุน้ีการท างานของจิตไร้ส านึกจะท าให้เกิดการกระตุ้นบุคคลออกไปตามความ
พึงพอใจของตน จิตไร้ส านึกจึง เป็นบ่อ เกิดที่ยิ ่งใหญ่ของพล ังงานที่ก า เนิดและก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ 

นอกจาก น้ีฟรอยด์ (Freud) ย ังได้วิเคราะห์โครสร้างของบุคลิกภาพภายใต ้การ
ท างานของจิตมนุษย์ 3ส่วน ที่ เรียกว่า อิด (Id) อีโก้ (Ego) ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ซ่ึงมี
ลักษณะดังน้ี 

1. อ ิด  ( Id) เ ป็ น ส่ว น พื ้น ฐ าน ที ่ต ิด ต ัว ม าก า เน ิด แ ล ะ อ ยู ่ภ า ย ใ ต ้จ ิต ไ ร ้ส า น ึก 
(Unconscious) แล ะไม ่ไ ด ้ม ีก า รต ิด ต ่อก ับ โล กค ว าม จ ริ ง  จึง เ ป็ น ส่ว น ที ่ไ ม ่ม ี เห ต ุผ ล 
(Irrational) ท างานตอบสนองสัญชาตญาณตามหล ักความพอใจ  (Pleasure Principle) 
เท่านั้ น 

2.  อีโก ้ (Ego) เ ป็นส่วน ที ่พ ัฒน ามาจากอิด เนื่อ งจ ากตั้ ง แต่ว ัยท ารกมนุษ ย ์เ ร่ิ ม
ตระหนักว่าไม่สามารถท าอะไรได้ตามความพอใจได้ทุกอย่างในโลกแห่งความจริง อีโก้
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ต ้องท าหน้า ที ่รับ รู้และตอบสนองตามความจริงที่ได ้รับจากโลกภายนอก  โดยมีก าร
ตอบสนองหรือแสดงออกที่ เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงท่ีเราเป็นอยู่  

3.  ซุป เปอร์อีโก ้ (Superego) เป็นต ัวแทนป็น  ๒  ส่วน  คือ  ส่วนของมโนธรรม 
(Conscience) เป็นผลมาจากค่านิยมที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูกว่าส่ิงใดดีควรประพฤติปฏิบัติ
อย่างไร  และส่วนของอุดมคติของอีโก ้ (Ego-Ideal) พ ัฒนามาจากการ เอาแบบอย่าง 
(Identification) จากบุคคลที่ เคารพรัก เช่น พ่อแม่และบุคคลใกล้ชิด ท าให้เด็กรับรู้ว่า ส่ิง
ใดควรประพฤติปฏิบัติ  
 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดสุขภำพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพรอบตวัมนุษย ์เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เป็นทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เป็นทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์อาจจะมีทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  อาจจะมีทั้งส่ิงท่ีมนุษย์
ไดส้ร้างขึ้น และส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  มีความเก่ียวโยงกนัในการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั โดย
ส่ิงแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1.ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น มนุษย ์ป่าไม ้น ้า ดิน หิน 
ตน้ไม ้คลอง ล าธาร อากาศ สัตวป่์า ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนในการด ารงชีวิตอยู่ โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ไดแ้ก่ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ หรือส่ิงท่ีมีชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
โดยจะมีคุณสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงท่ีมีชีวิตนั้นๆ เช่น มนุษย ์พืช สัตว ์ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หรือ
ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น เช่น อากาศ แร่ธาตุ เสียง  

2.ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น โดยมนุษยเ์ป็นผูค้ิดคน้ เป็นผูด้ดัแปลง เช่น บา้นเมือง ถนน 
ซ่ึงเป็นส่ิงแวดล้อมเป็นนามธรรม (Abstract หรือ Social Environment) เช่น ประเพณี วฒันธรรม 
ศาสนา กฎหมาย การเมือง 

Jiyoung (2016) ให้ความหมายของสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มว่า การรับรู้คุณค่า
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความเป็นห่วงและกงัวลส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต จากรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

Orem (1995) ให้ความหมายของสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มว่า สุขภาพเป็นภาวะท่ี
มีความสมบูรณ์ คนท่ีมีสุขภาพดี คือคนท่ีท าหนา้ท่ีของตนไดท้ั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเป็นคนท่ีมี
โครงสร้างสมบูรณ์สามารถดูแลตนเองไดดี้ และสามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ (2541) ให้ความหมายของสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมว่า
สุขภาพมีความหมาย  3 อย่าง คือ  ความปลอดภัย  (safe) ความไม่มีโรค (sound) หรือทั้ งหมด 
(whole) ในพจนานุกรมจึงใหค้วามหมายของ health วา่ความไม่มีโรคทั้งร่างกายและจิตใจ 

Pender (1996) แบ่งความหมายของสุขภาพ 3 รูปแบบข้างต้นออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
เนน้การรักษาเสถียรภาพ (stability) ไดแ้ก่ แนวคิดทางดา้นคลินิก การตามบทบาทและหนา้ท่ี กลุ่มท่ี
สองคือส่วนของการพฒันาการของมนุษยท่ี์ไปถึงขีดสูงสุด  

1.สุขภาพคือ ความคงท่ี  (Definition of health focusing on stability) สุขภาพเป็นภาวะท่ี
บุคคลสามารถปรับตวั เม่ือส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง สุขภาพเป็นความสมดุลของระบบยอ่ย คือ 
ร่างกาย จิตใจ และสังคม 

2.สุขภาพคือ ความส าเร็จสูงสุดในชีวิต สุขภาพถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในเป้าหมายของชีวิตสุขภาพดี  สุขภาพปกติ สุขภาพสมบูรณ์ และอาจเปล่ียนมาเป็น
สุขภาพไม่ดี มีการเจ็บป่วยเลก็นอ้ย เจ็บป่วยมาก 

2.สุขภาพคือ ความคงท่ีและการบรรลุความส าเร็จสูงสุดของชีวิต สุขภาพเป็นผลรวมของ
การปฏิบติัหนา้ท่ี โดยอาจจะมีความยืดหยุ่นส าหรับการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และส่งผลใหบุ้คคลประสบผลส าเร็จสูงสุดในชีวิตดา้นการด าเนินงาน  

Smith (1983) กล่าววา่ การทบทวนและวิเคราะห์แนวคิดของสุขภาพมี 3 แนวคิด คือ 
1.แนวคิดทางดา้นคลินิก (Clinical model) สุขภาพ หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากอาการ และไม่

มีอาการแสดงของโรค หรือปราศจากความพิกลพิการ ส่วนความเจ็บป่วย  หมายถึง การมีอาการ
แสดงอาการ หรือมีความพิกลพิการเกิดขึ้น ความหมายของสุขภาพ ถือไดว้่าเป็นความหมายท่ีแคบ
และเนน้การรักษา ถา้ใชค้วามหมายของสุขภาพเป็นเป้าหมาย จะน าไปสู่การบริการสุขภาพ คือรอให้
ประชาชนเกิดอาการ อาการแสดงของโรค และความพิกลพิการเท่านั้น ซ่ึงจะท าให้การส่งเสริม
สุขภาพและ ป้องกนัโรคมีโอกาสเกิดขึ้นไดน้อ้ย และไม่มีแนวทางในการปฏิบติั 

2.แ น วคิ ด ก ารป ฏิ บั ติ ต าม บ ท บ าท  (Role performance model) สุ ข ภ าพ  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถของบุคคลในการท าตามหนา้ท่ีและบทบาทท่ีสังคมไดก้ าหนดไว ้เช่น ความสามารถใน
การท างาน ส่วนความเจ็บป่วย หมายถึง การท่ีไม่สามารถท าหน้าท่ีและท าตามบทบาทได้  เม่ือ
เจ็บป่วยบุคคลสามารถหยุดการกระท าในหน้าทีและบทบาทได้ เช่น นอนพกั ลางาน หยุดงาน เป็น
ตน้ ความหมายของสุขภาพตามแนวคิดน้ี ไม่เพียงแต่ปราศจากอาการและอาการแสดงของโรค แต่ยงั
ตอ้งสามารถท าตามหน้าท่ี ท าตามบทบาททางสังคมดว้ย  และยงัคงเน้นการรักษาเสถียรภาพ แต่จะ
เป็นเสถียรภาพทางดา้นสังคม 
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3.แนวคิดทางด้านการปรับตัว (Adaptation model) เช่ือว่าบุคคลจะมีการปรับตัวต่อ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างจริงจัง และต่อเน่ืองโดยตลอดเวลา  เพื่อการรักษาดุลยภาพกับส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพท่ีดี หมายถึง ความยืดหยุ่นในการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างดีและมีสมดุล การเกิดโรค 
หมายถึง การท่ีไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้

แนวทางในการรักษาสุขภาพเน้นการด ารงชีวิตให้มีความสอดคลอ้งกับธรรมชาติ และมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคมอย่างราบร่ืน จะเน้นการส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตท่ีสมดุล มีบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพ โดยสุขภาพจะขึ้นอยู่กบัการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ส่วนบุคคลภายนอก
กบัเทคโนโลยีเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมเท่านั้น การมีสุขภาพดีจะขึ้นอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เช่น อากาศดี
ไม่เป็นพิษ ไม่มีมลภาวะทางอากาศ มีน ้าใช ้ไม่มีมลภาวะทางน ้า และมีการระบายน ้าท่ีดี รวมถึงการมี
ครอบรัวท่ีดี มีชุมชนท่ีเอ้ือเฟ้ือกนั มีความอบอุ่นจากในครอบครัว 

อรอนงค์ พึ่งชู (2557) กล่าวว่า เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าออร์แกนิคก็คือ ผู ้บริโภค 
คาดหวงัท่ีจะมีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง และอีกเหตุผลหน่ึงก็คือ อาหารและสินคา้ออร์แกนิคเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงสรุปไดว้่าสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น่าจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในการศึกษากระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออร์แกนิคของผูบ้ริโภค 

Benbrook, Charles, Greene & Alan (2008) กล่าวว่า อาหารออร์แกนิคเป็นอาหารท่ีผลิต 
จากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงอาจมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
หรือไม่ก็ได ้โดยทัว่ไป การผลิตและแปรรูปอาหารออร์แกนิคจะไม่มีการใชส้ารเคมีการเกษตร เช่น 
ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ ส่วนการแปรรูป ก็มีการควบคุมในเร่ืองสาร  
ปรุงแต่ง ท่ีอนุญาตให้ใช้ได้อย่างค่อนข้างเข้มงวด ทั้ งสารแต่งสี กล่ิน รส รวมไปถึงสารกันบูด 
นอกจาก ผลผลิตเกษตรอินทรียจ์ะมีความปลอดภยัมากกว่าผลผลิตทัว่ไปแลว้ ประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยตรงท่ี ผูบ้ริโภคไดจ้ากการบริโภคอาหารเกษตรอินทรียก์็คือ คุณค่าทางโภชนาการ 

Worthington (2001) กล่าวว่า การเปรียบเทียบผลผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรทั่วไป 
1,240 ชนิด พบว่า คุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าผลผลิตทั่วไปอย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงคาดวา่ น่าจะเกิดจาก 2 ปัจจยัส าคญั คือ  

1. การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงท าให้พืชเกษตรอินทรียมี์ระบบเม ตาโบ
ลิซ่ึมท่ีดีกว่า ส่งผลให้ผลผลิตเกษตรอินทรียมี์วิตามินซี ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสท่ีสูง 
กว่าผลผลิตท่ีไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์รวมทั้งมีไนเตรทและโลหะหนักตกคา้งน้อยกว่า (ไนเตรทเป็น
สารพิษ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพผูบ้ริโภค) และในขณะเดียวกนั ปริมาณโปรตีนในผลผลิตเกษตร
อินทรียไ์ม่ แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบัผลผลิตทัว่ไป  
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2. ผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ปริมาณน ้ าในผลผลิตต ่ากว่า (เฉล่ีย 20%) ซ่ึงท าให้มวลแห้ง (dry 
matter) สูงกวา่ผลผลิตทัว่ไป ส่งผลให้ผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ใน สัดส่วนท่ี
มากกวา่ผลผลิตทัว่ไป 

Lu, Bock & Joseph (2013) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าด้านส่ิงแวดล้อม เป็นกระบวนการ 
เชิงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีมีความหมายกับ
ผูบ้ริโภค และการรับรู้คุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดเพื่อ สังคม โดยพยายามท่ี
จะแสดงลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม องคก์รธุรกิจพยายามจดัหาผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรกับส่ิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงองค์กรธุรกิจนั้นจะได้รับ ประโยชน์จากการวางต าแหน่งตรา
สินคา้ในใจของผูบ้ริโภคได ้โดยด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ สังคม ซ่ึงน ามาสู่การเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร อีกทั้งยงัสามารถเพิ่มผลก าไรและเป็นปัจจยัในการสร้างความภกัดีของ
ผูบ้ริโภค 

มูลนิธิสืบนำคะเสถียร (2555) กล่าวว่า มิติด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Dimensions) 
แบ่งเป็น4มิติไดแ้ก่ 

1.มิติทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เป็นมิติท่ีส าคญั
ท่ีสุดเพราะมีบทบาทต่อมนุษย์ในการเอ้ือประโยชน์ด้านอาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และ
เคร่ืองนุ่งห่ม มิติทรัพยากรมี 4 มิติ 

- ทรัพยากรกายภาพ 
- ทรัพยากรชีวภาพ 
- คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยส่ิ์งแวดลอ้ม 
- คุณค่าคุณภาพชีวิต 
2.มิติเทคโนโลยี เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชเ้พื่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์ความ

ผิดพลาดของการน าเทคโนโลยมีาใชอ้าจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3.มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
- ของแขง็ ไดแ้ก่ ขยะ สารพิษ ฝุ่ นละออง 
- ของเหลว ไดแ้ก่ น ้า น ้ามนั ไขมนั 
- ก๊าซ ไดแ้ก่ อากาศท่ีปนเป้ือนสารพิษ เขม่าควนั ออกไซดข์องไนโตรเจน 
- มลพิษทางเสียง มลพิษของควนัร้อน แสงสวา่ง รังสี 
4.มิติเศรษฐกิจและสังคม (มิติมนุษย)์ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็น

องคป์ระกอบภาคในส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย ์เช่น ประชากร กฎระเบียบ วฒันธรรม 
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ส่วนท่ี 4 แนวคิดสภำพทำงเศรษฐกจิ 
 

สภำพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในรูปแบบของตวั
เงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เศรษฐกิจ หมายถึง ระบบการผลิตและกระจายสินค้าและบริการ ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรในสังคมหน่ึงระบบเศรษฐกิจประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลของสังคมท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มของ
สถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น สถาบนัการผลิต สถาบนัการเงินการธนาคาร สถาบนัการคา้ สถาบนั
การขนส่ง สถาบนัการประกนัภยั ซ่ึงยดึถือแนวปฏิบติัแนวทางเดียวกนัในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกันคืออ านวยความสะดวกในการท่ีจะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมนั้นให้ไดรั้บ
ประโยชน์มากท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ  
1.ภาคบริโภคหรือภาคประชาชน 
2.ภาคทุนหรือสถาบนัการเงิน 
3.ภาคการผลิตหรือโรงงาน 
4.รัฐหรือผูค้วบคุม 
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกจิ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดในสินคา้และบริการ เม่ือ

ปรับเงินเฟ้อแลว้ ท่ีผลิตไดใ้นระบบเศรษฐกิจชัว่ขณะหน่ึง มกัจะวดัในรูปของอตัราเพิ่มขึ้นในรูปของ
ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริง(GDP) จีดีพี หมายถึง การเพิ่มขึ้ นของ
อตัราส่วนผลผลิตต่อวตัถุดิบ เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของแรงงานและเป็นการเพิ่มประสิทธิผลใน
ดา้นของปัจจยัการผลิต การขยายตวัของเศรษฐกิจยิง่มีความเร็ว แสดงว่ามีการเสียสละทรัพยากรเพื่อ
การบริโภคในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการลงทุนมากยิง่ขึ้น 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2556) กล่าวว่า งานท่ีเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย 
และการบริโภค เศรษฐกิจจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการผลิต การบริโภคสินคา้และบริการของบุคคล ทั้ง
ในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ มนุษยท์ุกคนในสังคมจะมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจ
อย่างใกลชิ้ด เก่ียวขอ้งกบัการบริโภค การผลิต และการซ้ือขายแลกเปล่ียน บุคคลท่ีด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เรียกว่า หน่วยเศรษฐกิจ โดยหน่วยเศรษฐกิจจะประกอบด้วย ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และ
เจา้ของปัจจยัการผลิต  ทั้งชุมชนและครอบครัวก็ต่างมีบทบาทเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รวมถึง
เป็นไดท้ั้งเจา้ของปัจจยัทางการผลิต  
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เศ รษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น  ห ม าย ถึ ง  กิ จ ก ร รม ท าง เศ รษ ฐ กิ จ  ก า รผ ลิ ต ก ารบ ริ โภ ค   
การจ าหน่ายแจกจ่ายสินคา้ท่ีคนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมกนัคิด มีส่วนร่วมกันท า มี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์ของประชาชน และมีส่วนร่วมกนัเป็นเจา้ของ ศกัยภาพของเศรษฐกิจ
ชุมชนเกิดจากประชาชนทุกคนในชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น 
วฒันธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากร 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ หมายถึง การกระท าของมนุษย ์ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
คือน ามาบ าบดัความตอ้งการของตวัเองได ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ 

1.การผลิต (production) หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพยข์ึ้นเพื่อบ าบัดความต้องการของ
มนุษย ์ค าว่า เศรษฐทรัพย ์หมายถึง ส่ิงของ หรือบริการ ท่ีสามารถบ าบดัความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้
เช่น อาหาร ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ไฟฟ้าหรือพลงังาน และบริการต่างๆ เช่นการ การ
ตดัผม การเรียน การแสดง การร้องเพลง สอนหนงัสือ หรือเล่นดนตรี เป็นตน้ 

2.การบริโภค (consumption) หมายถึง การกินหรือการใชสิ้นคา้หรือบริการ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตวัเองโดยตรง เช่น การรับประทานอาหาร การใช้บริการร้านอาหาร บริการของกูภ้ยั 
การใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง เป็นตน้ 

3.การกระจาย (Distribution) หมายถึง การจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ ท่ีผลิตขึ้นเพื่อจ าหน่าย
ไปยงัผูบ้ริโภค และน ารายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการมาแบ่งใหก้บัเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ี
มีส่วนร่วม 

4.การแลกเปล่ียน (Exchange) หมายถึง การเปล่ียนความเป็นเจา้ของสินคา้หรือบริการเช่น 
ชาวนาชาวไร่ไม่ไดป้ลูกขา้วหรือเล้ียงสัตวเ์พื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แต่ชาวนาชาวไร่ไดท้ าการ
ผลิตปลูกขา้วหรือเล้ียงสัตวเ์ป็นจ านวนมาก เพื่อน าไปซ้ือขาย เป็นการบ าบดัความตอ้งการของตนเอง 
จึงเกิดการแลกเปลี่ยนกลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

Zanoli, et al. (2012) กล่าวว่า ตลาดอาหารออร์แกนิคในยุโรปได้มาถึงช่วงบุกเบิก  เร่ิมตน้
และบางประเทศก็อยู่ในขั้นสุกงอมเติบโตดว้ยความตอ้งการท่ีเติบโตขึ้นน้ีอาจเป็นเพราะความสนใจ
ในการรักสุขภาพท่ีมากขึ้นความตอ้งการอาหารท่ีปลอดภยัยิ่งขึ้น และเพื่อชีวิตสุขภาพ แวดลอ้มท่ี
ดีกวา่ อยา่งไรก็ตาม การคาดหวงัถึงการพฒันาในอนาคตนั้นเป็นส่ิงท่ียากยิง่การแผข่ยาย ยงัเป็นอะไร
ท่ีไม่แน่นอน ด้วยการศึกษาในอดีตไม่ได้มีส่วนช่วยมากในการคาดเดาในทางธุรกิจเพราะว่าการ
ตดัสินใจของมนุษยส์ามารถสาธิตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการคาดเดาแต่ในบางคร้ังก็
เก่ียวเน่ืองกนัวตัถุประสงคข์องการศึกษารายงานน้ีก็คือเพื่อตรวจสอบถึงเส้นทางเดินของวิวฒันาการ 
ของตลาดอาหารออร์แกนิคในยุโรปในปี 2015 เพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้มูลความรู้อย่างปรุโปร่ง เพื่อท่ีจะ
ทราบถึงนโยบายสาธารณะต่างๆ และรู้ถึงบทบาทของตลาดอาหารออร์แกนิค ผลค่าตอบท่ีไดจ้าก
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การร่วมโตเ้ถียงเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีไดเ้ปรียบดัง่เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้และน าไปสู่การเพิ่ม
ความมัน่ใจในการตดัสินใจในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ แมว้่าจะ
เป็น เพียงการพยากรณ์คาดเดาแต่มนัก็แสดงถึงขอ้แตกต่างท่ีเป็นไปได้ในอนาคต คลา้ยราวกับว่า
ความยัง่ยนืของฟาร์มออแกนิคขึ้นอยูก่บัวิสัยทศัน์และเป้าหมายระยะยาวในอนาคต 

1.ทฤษฎีมัลทัส (Thomas Malthus) 
Malthus (1766) น าเสนอว่า ในประวติัศาสตร์ของมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่แลว้ ความกา้วหน้า

ทางเทคโนโยลีจะก่อให้เกิดจ านวนประชากรมากขึ้น แต่ไม่มีผลรายไดต่้อหน่วยในระยะยาว มลัทสั
ได้อธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้ประชากรมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ในระดับท่ีถูกจ ากัดด้วยปริมาณอาหารท่ี
ประเทศผลิตได ้โดยในขั้นแรกมลัทสัมีความเห็นวา่การเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิด
การเพิ่มความมัง่คัง่ แต่มลัทสัไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่าปัจจยัน้ีมาไดเ้ป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีท าให้เกิดความมัง่
คัง่ นอกจากอุปสงคส์ าหรับแรงงานจะไดเ้พิ่มมากขึ้นในการเพิ่มไปในอตัราเดียวกนัของอุปทาน 

ดงันั้นมลัทสัสรุปว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นในความมัน่คง ความ
มัน่คงจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือมีการเพิ่มขึ้นในทุนท าไดโ้ดยการใชเ้งินจากรายรับท่ีไดจ้ากการผลิต พื้นดินท่ี
อุดมสมบูรณ์ก็ช่วยเพิ่มความมัง่คัง่ให้กบัประเทศในเร่ืองของวตัถุดิบ พืชพนัธุ์ธัญญาหาร หรือการ
คิดคน้ การประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ก็ช่วยใหอุ้ปทานของสินคา้ท่ีผลิตเพื่อใชใ้นประเทศและเพื่อส่งออกนั้น
เพิ่มขึ้น ดงันั้นอ านาจในการผลิตจะควบคู่กบัปัจจยัการผลิต  
 
ส่วนท่ี 5 แนวคิดกำรตัดสินใจซ้ือ 
 

การตดัสินใจเป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึง
อาจจะไม่ไดค้ิดหรือพิจารณาถึงสาเหตุและกระบวนการของการตดัสินใจเน่ืองจากท าดว้ยความเคย
ชิน 

ฉัตยำพร เสมอใจ (2559) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีจะ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของ
สินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นการบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

Kotler (2000) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ  แรงจูงใจ การรับรู้การ
เรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และ  ตระหนักว่ามีสินคา้ให้เลือก
มากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือ  ขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มา
และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
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สุเมธ เดียวอิศเรศ (2525) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า เป็นการเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมี
อยูห่ลายทางเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชุม รอดประเสริฐ (2533) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า การตดัสินใจ หมายถึง
กระบวนการในการสร้างทางเลือกการด าเนินงานไวห้ลายๆทาง แลว้คิดพิจารณาตรวจสอบประเมิน
ทางเลือก เพื่อเลือกทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อด าเนินงาน 

พรีพงศ์ ดำรำไทย (2542) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจวา่ การตดัสินใจ หมายถึงความคิด
และการกระท าต่างๆท่ีน าไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเพื่อใช้
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

กำรตัดสินใจซ้ือ  หมายถึง การเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีความรู้สึกและมีข้อมูลในการ
สนบัสนุนการเลือกซ้ือสินคา้ โดยจะท าการพิจารณาจากการซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการ การซ้ือ
เพราะความปลอดภัยในชีวิต การซ้ือเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านของจิตใจ การซ้ือเพื่อ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นทางสังคม การซ้ือเพื่อตอ้งการใหเ้กิดการยอมรับจากสังคม 

Kakkosa, Trivellasb & Sdrolias (2015) กล่าวว่า ความตั้ งใจซ้ือสินค้า แสดงให้เห็นถึง 
ความเป็นไปไดว้่า ผูบ้ริโภคจะวางแผนหรือมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้บางอย่างในอนาคต และมนั
เป็น ขั้นตอนการพิจารณาเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมการซ้ือจริง ความตั้งใจซ้ือสินคา้เป็นตวัท่ีสะทอ้น
พฤติกรรม การซ้ือในอนาคต  

Mohamad, Rusdi & Hashim (2014) กล่าวว่า ความตั้ งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพมีการ 
อธิบายโดยทฤษฎีตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ความตั้งใจซ้ือ คือ การแสดง ความรู้
ความเขา้ใจในการเตรียมพร้อมของบุคคลในการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีก าหนด และถือว่าเป็นพฤติกรรม
นั้นทนัที โดยทฤษฎีตามแผนไดถู้กน ามาใชใ้นการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากทศันคติ
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทศันคติต่ออาหารเพื่อ
สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีดีหรือลบ ไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือของลูกคา้และการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมี
ต่อแนวคิดของอาหารเพื่อสุขภาพท่ีพวกเขาซ้ือในช่วงชีวิตของพวกเขา ผูบ้ริโภคจะสนใจมากขึ้นใน
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Lu, Chang & Chang (2014) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค หมายถึง ความ
พยายามท่ีจะซ้ือสินคา้เป็นความรู้สึกทางด้านบวกของผูบ้ริโภค และทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ 

Gounaris, Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) อธิบ ายว่ า  การตั้ งใจ ซ้ื อ  คื อ  การ ท่ี 
ผูบ้ริโภคพิจารณาตดัสินใจซ้ือในสินคา้หรือบริการใดๆมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ โดยท าการซ้ือหรือ
ใช ้บริการจากผูใ้หบ้ริการรายเดิมอยา่งต่อเน่ือง 
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Kim & Pysarchik (2000) อธิบายว่า ความตั้ งใจซ้ือ หมายถึง ช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะ
เลือก ทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสุดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอาจ
ไม่ไดข้ึ้นอยู ่กบัตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ให้ตรง
กบัความ ตอ้งการท่ีเกิดขึ้น ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีจะน าไปสู่การซ้ือจริง 

Papagiannidis, See-to & Bourlakis (2017) ไดอ้ธิบายความหมายของการตดัสินใจซ้ือ ไว้
ว่า เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความผูกพันกับการซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีตนเองพอใจ ถ้า
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้น หรือมีประสบการณ์ท่ีดี ผูบ้ริโภคก็จะเลือกสินคา้
หรือบริการนั้นเป็นตวัเลือกในทางเลือกแรก และมีแนวโน้มท่ีจะใช้สินคา้หรือบริการนั้นต่อไปใน
อนาคต นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจจะมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัจูงบุคคลรอบขา้งให้ใช้สินคา้และ
บริการท่ีตนเองช่ืนชอบอีกดว้ย 

Schiffman & Kanuk (2010) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมีองคป์ระกอบ 3ประการ ไดแ้ก่  
1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก (External 

Influences) ซ่ึงคือขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรม ปัจจยัท่ี
เขา้มาในระบบตดัสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจยัน้ีมาจาก 2 แหล่ง 
คือ  

  1.1 ปัจจยัทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินคา้และบริการท่ีซ่ึง
คือกิจกรรมท่ี เกิดส่วนผสมทางการตลาด ท่ีบริษทัตอ้งการสร้างการรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภคและชกัจูงให้
ผูบ้ริโภคซ้ือและ ใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากบริษทันั้น ๆ กลยทุธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่  
   1.1.1 ตวัสินคา้ รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกนัคุณภาพ 
   1.1.2 การประชาสัมพนัธ์โดยโฆษณาทางส่ือมวลชน 
   1.1.3 นโยบายดา้นราคา  
   1.1.4 การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายจากผูผ้ลิตส่งไปสู่ผูบ้ริโภค  
  1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การคา้ เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนงัสือพิมพอิ์ทธิพลจากครอบครัว
ในการใชเ้คร่ือง อุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเก่ียวกบัผูบ้ริโภค และการไดรั้บอิทธิพล
จากชนชั้นทาง สังคม วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย ท่ีกล่าวมาเป็นส่วนส าคญัในการท่ีผูบ้ริโภคท่ี
จะประเมินค่าของ สินคา้วา่เป็นอยา่งไร  

2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของบริโภค (Process) คือขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
(Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีสะท้อนถึงความตอ้งการ และการรับรู้ว่ามีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย รวม
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ไป ถึงกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตสร้างการรับรู้
ใหแ้ก่ ผูบ้ริโภคและขั้นสุดทา้ยคือท าการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ  

3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือมี 
ขั้นตอนท่ีเกิดขึ้น 3 ขั้นตอน  

  3.1 การตระหนักในความตอ้งการของผูบ้ริโภค คือขั้นแรกของกระบวนการ
ตดัสินใจ คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีตอ้งการ และส่ิงท่ีมีอยู่ซ่ึงสามารถกระตุน้ท าให้เกิด
กระบวนการตดัสินใจ และการรับรู้น้ีจะเกิดขึ้นต่อเม่ือ ผูบ้ริโภคมีปัญหาใน 2 ลกัษณะ คือ 
   3.1.1 ผูบ้ริโภคไม่พอใจในสินคา้ท่ีเคยใชอ้ยูอี่กต่อไป  

   3.1.2 มีความตอ้งการสินคา้ใหม่ 
  3.2 การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผู ้บริโภคจะเร่ิมหา
ขอ้มูลเม่ือ ตระหนักถึงความจ าเป็น น้ีผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลจากท่ีต่างๆ เช่นจากประสบการณ์และ
ความจ าเป็น เก่ียวกับสินค้าท่ีเคยรับรู้ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีคือ ขอ้มูลภายใน ซ่ึงถา้มีข้อมูลภายในมาก 
ขอ้มูลภายนอกก็ จะส่งผลน้อยลง แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่เคยรู้จกัสินคา้มาก่อนเลยการหาขอ้มูลจะจาก
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัสินคา้นั้นๆ ระดบัความเส่ียงจะมีผลต่อขั้นตอนน้ีคือ ถา้มี
ความเส่ียงสูง ผูบ้ริโภคจะ หาขอ้มูลและการประเมินหลายขั้นตอน แต่ถา้ความเส่ียงต่อการหาขอ้มูล
และการประเมินทางเลือกจะ ไม่ซบัซอ้นนกั  
  3.3 ผลจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Output) เป็นขั้นสุดทา้ยของ
กระบวนการ ตดัสินใจ หลงัจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุดจากหลายขั้นตอน 

การตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) ผูบ้ริโภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน  
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึงผูบ้ริโภคตระหนักถึงความตอ้งการและ 

ความจ าเป็นในสินคา้ นักการตลาดกระตุน้ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย 
หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้  

2. การคน้หาข้อมูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา หมายถึงการเกิดความ 
ตอ้งการขั้นท่ีหน่ึง หลงัจากนั้นเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ งานของนักการตลาดท่ี 
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการในขั้นน้ีก็คือ พยายามจดัข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการคา้ และแหล่ง
บุคคล ใหมี้ประสิทธิภาพทัว่ถึง 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นท่ีสองน ามา 
พิจารณาเลือกผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น  
รูปร่าง รูปทรง การให้ประเมินความส าคัญส าหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ได้แก่ เร่ืองของราคา
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เหมาะสม คุณภาพและความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้น ามาเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืนๆ หน้าท่ีของ
นกัการ ตลาดท่ีในขั้นน้ีคือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมดา้นต่างๆ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์นัใดอนัหน่ึง หลงัจากมี 
การประเมินผลทางการเลือกต่าง ๆ มาแลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการมาก
ท่ีสุด 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ 
หลงัจากการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความพอใจขึ้นอยูก่บัคุณสมบติัของสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ
จอง ผูบ้ริโภคหรือไม่ถา้ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซ ้ า ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภค
ไม่พอใจก็ จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ซ้ือซ ้าค่อนขา้งสูง 

1.ทฤษฎีเกีย่วกบักำรตัดสินใจของไซมอน 
Simon (1960) ให้ความหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของนโยบาย

และเป็นภารกิจท่ีกระจายไปทัว่การบริหารองคก์ร การตดัสินใจมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการ
บริหารโดยทัว่ไป โดยจะตอ้งรวมหลกัการขององคก์ารเพื่อประกนัความถูกตอ้งของการตดัสินใจ 

แนวคิดการตดัสินใจแบบไซมอนโดยพฒันาแนวคิดการตดัสินใจของนกับริหาร มีขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ คือในการปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารไม่สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ แต่จะตดัสินใจ
จากทางเลือกท่ีตนเองพึงพอใจมากกวา่ 

2.ทฤษฎีเกีย่วกบักำรตัดสินใจของกริฟฟิทส์ 
Griffiths (1959) ไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจว่าการบริหารคือการตดัสินใจ โดยมี

เหตุผลประกอบ ไดแ้ก่ 
1.การก าหนดโครงสร้างโดยอาศยัธรรมชาติของกระบวนการการตดัสินใจเป็นพื้นฐาน 
2.แต่ละบุคลในองคก์รมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการควบคุมตามกระบวนการตดัสินใจ 
3.ประสิทธิผลของผูบ้ริหารนั้นขึ้นอยูก่บัสัดส่วนของการตดัสินใจท่ีท าดว้ยตนเอง 

 
ส่วนท่ี 6 ข้อมูลเกีย่วกบัผัก 
  

 ผัก  คือ พืชท่ีมนุษย์น าส่วนใดส่วนหน่ึง ดอก ใบ ผล ราก หรือล าต้น มาประกอบ
อาหาร ส่วนใหญ่จะปลูกผกัไวเ้พื่อบริโภคภายในครัวเรือน เรียกการปลูกผกัน้ีว่าการปลูกพืชผกัสวน
ครัว หรือบางคร้ังก็ปลูกเพื่อเป็นไมป้ระดบั ใชต้กแต่ง ใชพ้ื้นท่ีในการปลูกไม่มาก พืชผกัส่วนใหญ่จะ
เป็นพืชท่ีอยู่ไดไ้ม่นาน คือจะสามารถมีชีวิตอยู่ไดเ้พียงฤดูเดียว แตกต่างกนัไปตามชนิดของผกัและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
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แตกต่างกนัไปตามสภาพอากาศ แต่ผกับางชนิดอาจมีอายยุืนสามารถมีชีวิตอยูไ่ดม้ากกว่า 1 ปี หากมี
จ านวนมากท่ีเหลือจากการบริโภคแลว้ก็ยงัสามารถน าไปจ าหน่ายแจกจ่ายได ้

วัฒนำ เสถียรสวัสดิ์ (2523) กล่าวว่า ผกัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เป็นส่ิงท่ีใช้บริโภคเป็น
อาหาร เช่น ผกัจากสวนครัว ผกัท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติ ผกัตามคูคลอง ผกัท่ีมีการซ้ือขายกันใน
ทอ้งตลาด มนุษยเ์ราจะมีสุขภาพท่ีดีจะตอ้งรับประทานอาหารครบ5หมู่ ผกัเป็นพืชท่ีมีคุณค่าทาง
อาหารสูง โดยมีวิตามินและเกลือแร่ท่ีจ าเป็นต่อร่างการของมนุษย ์การเลือกบริโภคผกัท่ีมีคุณค่าทาง
อาหารสูง ร่างกายจะไดรั้บวิตามินและเกลือแร่ท่ีเพียงพอ ผกัอาจจะมีเน้ือท่ีเป็นสีเหลือง เช่น มนัเทศ 
มนัฝร่ัง ฟักทอง เพราะมีแคโรทีนสูง เม่ือบริโภคผกัเหล่าน้ีสารแคโรทีนในร่างกายจะเปล่ียนเป็น
วิตามินเอ ช่วยในการสร้างความแข็งแรงของเยื่อบุต่างๆ ช่วยในเร่ืองของการเจริญเติบโตของร่างการ 
ช่วยในเร่ืองสายตา ส่วนผกัใบสีเขียวจะมีวิตามินบี2 ช่วยในการเผาผลาญระบบการย่อยอาหาร หรือ
การย่อยอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต รวมถึงมะเขือเทศ มะนาว ผักใบเขียว ยงัมีวิตามินซีสูง 
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้ร่างกาย การกินผกักาด ผกัใบต่างๆ จะมีแร่ธาตุเหล็กสูงโดยเฉพาะแคลเซียม 
ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง ช่วยในการการสร้างเมด็เลือดแดง 
 
ส่วนท่ี 7 ประวัติปำกคลองตลำด  
  

ในสมยัหน่ึงเคยเป็นตลาดปลากมาก่อน เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุด มีเรือบรรทุกปลาทะเลมา
จากท่าจีน(สมุทรสาคร) บรรทุกแจวมาทางปากคลองบางกอกใหญ่ มาขึ้นท่ีปากคลองตลาด ในสมยั
รัชกาลท่ี  5 ได้มีการประกาศยกเลิกตลาดปลาแห่งน้ี  นอกจากน้ีในส่วนของพื้ น ท่ี ซ่ึ งเป็น
ปากคลองตลาด ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางมาก่อน หลงัจากโรงเรียนไดถู้กร้ือจึงมี
การสร้างอาคารขึ้น แต่ก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้างตึกในบริเวณปากคลองตลาดน้ี การคา้ขายบริเวณ
ปากคลองตลาดก็ไดเ้ร่ิมขึ้นแลว้ สมยัก่อนปากคลองตลาดเต็มไปดว้ยพ่อคา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้ของตน
ริมน ้ า ประกอบดว้ยพ่อคา้แม่คา้จากท่ีอ่ืนพายเรือมาชุมนุมกนัในบริเวณน้ี ในอดีตท่ีผูค้นนิยมเดินทาง
และคา้ขายทางเรือบริเวณท่าเตียนและท่าปากคลองตลาด จึงกลายเป็นแหล่งชุมนุมของเรือสินคา้ เรือ
แจว รวมทั้งเรือนแพของประชาชน อาจสันนิษฐานได้ว่าเม่ือประมาณ 40 ปีมาแลว้ ตลาดใหญ่ท่ีมี
พ่อคา้แม่คา้ไปชุมนุมกนัมากนั้นจะอยู่ท่ีท่าเตียน ส่วนตลาดปากคลองน้ีมีพ่อคา้แม่คา้มาคา้ขายใน
จ านวนไม่มากนกั ตลาดปากคลองจะเร่ิมคึกตกัขึ้นหลงัจากท่ีมีการร้ือโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางเพื่อ
สร้างตลาด โดยจะมีเรือมาส่งสินคา้ท่ีตลาดปากคลองทุกเชา้มืด รวมทั้งเรือชาวบา้นท่ีเป็นเรือแจว เรือ
พาย โดยตลาดปากคลองดั้งเดิมนั้นมีพื้นท่ีจ ากดัอยูเ่ฉพาะบริเวณท่าเรือปากคลอง ไม่ไดข้ยายพื้นท่ีไป
จนถึงสะพานพุทธ แลพละตลาดยงัหนาแน่นอยู่ในบริเวณริมน ้ าดา้นใน ไม่ไดข้ยายมาจนถึงริมถนน  
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โดยปากคลองตลาดในสมยัก่อนนั้นไม่มีตลาดอยู่บริเวณริมถนเลย รถยนต์ก็มีจ านวนน้อยแตกต่าง
จากสมัยปัจจุบัน ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ของปากคลองในสมัยก่อนจะนิยมโดยสารรถรางท่ีว่ิงผ่าน
ปากคลองตลาดไปส้ินสุดท่ีหวัล าโพงดว้ยค่าโดยสารเพียงหน่ึงสลึง นอกจากนั้นยงัมีแม่คา้หาบเร่เดิน
ขายขนมถาด ต่อมาก็มีพ่อคา้แม่คา้ท่ีขายดอกไมเ้ร่ิมขยบัขยายพื้นท่ีคา้ขายของตนออกมาดา้นนอกริม
ถนนมากขึ้น และก่อนท่ีตลาดใหญ่จะยา้ยไปอยูท่ี่ปากคลองตลาดนั้นผูค้นจะชอบวางของขายอยูต่รง
ริมก าแพงวดัโพธ์ิ พอเร่ิมนานเขา้มีคนน าสินคา้มาขายมากขึ้นจนไม่มีท่ีส าหรับให้รถยนตว่ิ์ง ทางการ
ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงบงัคบัให้ยา้ยตลาดไปท่ีปากคลองตลาด เน่ืองจากความไม่เป็น
ระเบียบท าให้เสียทศันียภาพของพระอารามหลวง พร้อมกบัยา้ยตลาดสดภูธเรศน์ ซ่ึงเป็นตลาดปาก
คลองดั้งเดิมมารวมไวด้ว้ยกนัหลงัจากนั้น ปากคลองตลาดยิ่งทวีความเจริญและคึกคกัมากขึ้นเร่ือยๆ 
มีการสร้างตึกเพื่อท าเป็นตลาดเพิ่มท่ีเชิงสะพานพุทธ เรียกว่าตลาดยอดพิมาน และต่อมาจึงมีตลาดท่ี
ฝ่ังถนนตรงข้ามเพิ่มขึ้นอีก ท าให้ปากคลองตลาดเป็นตลาดค้าผกั ผลไม้ ดอกไม้แหล่งใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร 

โดยก่อนท่ีตลาดดอกไมจ้ะยา้ยออกไป ปากคลองตลาดเป็นแหล่งขายสินคา้เกษตรกรรมเนน้
การค้าส่งผกั ผลไมแ้ละดอกไมส้ด ปากคลองตลาดติดอนัดับท่ี 4 จากการจดัอนัดับ 1 ใน 10 ของ
ตลาดดอกไมท้ัว่โลก และยงัเป็นตลาดกลว้ยไมข้นาดใหญ่อนัดบั 3 ของโลก ทุกเช้าจึงเห็นถึงความ
วุน่วายไม่ว่าจะเป็นคนเลือกซ้ือของขา้งในตลาด ส่วนตามริมถนนก็ยงัเห็นการขึ้นของลงของจากรถ
ท่ีเดินทางมาจากต่างจงัหวดัเพื่อขนส่งพืช ผกั ผลไม ้และดอกไมน้านาๆชนิด อีกทั้งยงัมีคนเข็นรถส่ง
ของเพื่อน าของไปส่งยงัท่ีหมาย ซ่ึงเราจะเห็นคนเข็นรถส่งของไดเ้กือบตลอดวนั คนเข็นรถส่งของจึง
เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีพบเห็นไดม้ากสุดท่ีปากคลองตลาด 

ปากคลองตลาดมีความส าคญัในอดีต บริเวณภาคกลางภูมิประเทศอุดมดว้ยแม่น ้ าล าคลอง
หลายสายทั้งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ และท่ีขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งและขยายพื้นท่ี
เพาะปลูก ย่านชุมชนจึงมกัอาศยัอยู่ริมน ้ าเป็นส่วนใหญ่ ตลาดน ้ าก็น่าจะอยู่คู่กบัชุมชนเหล่านั้นดว้ย 
และปากคลองตลาดซ่ึงอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการขุดคลองในทุกรัชกาล ด้วย
วตัถุประสงค์เพื่อการคมนาคมและการป้องกนับา้นเมือง หรือเพื่อการยุทธศาสตร์ โดยในสมยัท่ี 4 
และรัชกาลท่ี 5 ก็มีการขุดคลองเพิ่มขึ้ นอีกหลายสาย เพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าเป็นไป
โดยสะดวกรวดเร็วทั่วถึง รวมทั้ งเพื่อเปิดพื้นท่ีการเพาะปลูกในบริเวณท่ีขุดคลองไปถึงด้วย 
ขณะเดียวกนัเมืองหรือชุมชนก็ขยายตวัตามไปดว้ย จึงท าให้เกิดตลาดน ้ าส าคญัหลายแห่ง ตลาดน ้ า
ส าคัญแห่งแรกน่าจะเป็นปากคลองตลาด ซ่ึงอยู่ระหว่างป้อมจักรเพชรและป้อมผีเส้ือ แม้ว่าใน
ระยะแรกเป็นเพียงตลาดเล็กๆ แต่เม่ือเวลาผ่านไปบา้นเมืองมีความเจริญขึ้น ตลาดท่ีเคยเป็นตลาดน ้ า
มาก่อนก็กลายเป็นตลาดบก และเป็นตลาดขายส่งผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัมาจนถึงปัจจุบนั 
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ปากคลองตลาด ตั้งอยูใ่กลส้ะพานพุทธ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีปากคลองตลาด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : www.google.co.th/maps (2562) 

 
ส่วนท่ี 8 เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

ณิชชมนันท์  ใจค ำ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ กรณีศึกษาริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ลูกคา้ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีบริโภคผกัปลอดสารพิษ จ านวน  405 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ผลต่างของรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’s Method ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุในช่วง20–29ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน15,000-20,000บาท มีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ พบว่าเหตุผลหลกัท่ีบริโภคผกัปลอดสารพิษ คือเพื่อสุขภาพ ประเภทผกัปลอดสารพิษ
ท่ีนิยมน ามาบริโภคคือ ผกัท่ีปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น ผกัคะน้า ผกักวางตุง้ ฯลฯ ความถ่ีในการ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ในช่วงเวลาเยน็ ค่าใช้จ่ายและคร้ังในการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ 101-200 บาท และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตวัผูบ้ริโภคเอง ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
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แตกต่างกันมีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
แตกต่างกนั  และผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกแตกต่างกนัมีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 

วรรณำ วันหมัด (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้บริโภคท่ีเคยสั่งซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ผลการวิจยัสรุปได้ว่า พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 2–3 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาใน
การสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 16.01-24.00 น. มีความพอใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีเคยสั่งซ้ือใน
ระดบัพอใจมาก เลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่มากท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการสั่งซ้ือสินคา้
ทางอินเทอร์เน็ต 500–1,999 บาท สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตคือสถานท่ีท างาน
และโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิธีท่ีช าระค่าสินคา้ท่ีสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ตคือโอนเงินเขา้บญัชีผูข้าย 
วิธีการสั่งซ้ือท่ีสะดวกเป็นเหตุผลท่ีตดัสินใจท่ีสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต แหล่งอ้างอิงของผูมี้
ประสบการณ์กบัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตและผูบ้ริโภคจะหา
ขอ้มูลทุกคร้ังท่ีท าการซ้ือสินคา้ 

ภัสสรกนัต์ ทรัพย์มหำโชค และกรีติ กมลประเทืองกร (2560) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม โดยการวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ตามหลกัเบญจศีลและเบญจธรรม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างคือ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและรับประทานผกัปลอดสารพิษในซูเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 
คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามวดัระดบัพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ในภาพรวมพบว่า 1.กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการเลือก
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ อยู่ในระดับดีปานกลาง ( = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
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ตวัอย่างมีพฤติกรรมพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษอยู่ในระดบัดีปานกลางทุกดา้น โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของสินค้า (  = 3.37) ด้าน
สถานท่ีจดัจ าหน่าย (  = 3.31) ดา้นความน่าเช่ือถือของสินคา้ (  = 3.29) และแนวทางการพฒันา
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ตามหลกัเบญจศีลและ
เบญจธรรม ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของสินค้า โดยเลือกซ้ือและบริโภคผกัหรือพืชผลทาง
การเกษตรดว้ยการมีสถิตท่ีดี พิจารณาจากวสัดุท่ีห่อหุ้มผกัจะตอ้งสะอาด ผกัมีสีตามธรรมชาติ ผกัมี
ความสดใหม่ ดา้นความปลอดภยัของสินคา้ โดยเลือกซ้ือและบริโภคผกัหรือพืชผลทางการเกษตร
ดว้ยการส ารวจอินทรียแ์ละมีสติท่ีดี พิจารณาการใชต้าดูผกัจะตอ้งสะอาดและมีสีตามธรรมชาติ การ
ใชหู้รับฟังข่าวสาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การใชจ้มูกสูดดมกล่ินท่ีผิดปกติการใช้กายสัมผสัดว้ยการใชมื้อ
หยบิจบัผกัจะตอ้งเป็นธรรมชาติ และการใชใ้จหรือจิตใจเพื่อพิจารณาไตร่ตรองดว้ยความรู้สึกท่ีดีเป็น
ธรรมชาติ และดา้นสถานท่ีจ าหน่าย โดยเลือกซ้ือและบริโภคผกัหรือพืชผลทางการเกษตรดว้นการมี
เมตตากรุณา คือเลือกซ้ือผกัจากสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยั การมีสัมมาอาชีพ คือ เลือกซ้ือผกัจาก
สถานท่ีจ าหน่ายท่ีสุจริต เลือกซ้ือตามรายไดข้องตน และการมีความซ่ือสัตย ์คือเลือกซ้ือผกัจากสถาน
ทาโฆษณาดว้ยความจริงและปลอดจากสารพิษใดๆตามท่ีไดใ้หข้่าวสารขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค 

นำงสำวพรรณรี สุรินทร์ (2559) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
ผลไม ้ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาแนวคิดโครงสร้างพฤติกรรมและผลการ
ด าเนินงานของตลาด (SCP paradigm) และการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แก
นิค โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การสร้างความแตกต่างในสินคา้การคน้หาราคาและ
คุณภาพท่ีดีท่ีสุด การศึกษาพบว่าตลาดผลไมอ้อร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างเป็น
แบบตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด เน่ืองจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถเขา้มาในการตลาดไดง้่ายท า
ให้มี ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่ายและมีผูบ้ริโภคในตลาดเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ผลไมอ้อร์แกนิคเป็น
สินคา้ท่ีมีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกนัและสามารถทดแทนกนัได ้ท าให้ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายแต่ละราย
จะพยายามสร้างความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย และ
การสร้างความเช่ือมัน่ในตราสัญลกัษณ์ ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มความน่าจะเป็นในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเป็นประจ าของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น 
การศึกษาสรุปผลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเป็นประจ าจ านวน 179 ตวัอย่าง และกลุ่มท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลไม้ออร์แกนิคเป็นคร้ังคราว 221 ตัวอย่าง และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
โปรแกรม SPSS หัวขอ้การคน้ควา้อิสระ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงโลจิสติค พบว่า 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มความน่าจะเป็นในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเป็นประจ า
ไดแ้ก่ อายขุองผูบ้ริโภคท่ีมาก เพศหญิง มีพฤติกรรมซ้ือรับประทานเองเพราะตอ้งการผลไมป้ลอดภยั 
การมีความเขา้ใจเก่ียวกบัผลไม้ออร์แกนิค การไดรั้บการแนะน าของเพื่อนหรือญาติ และการมีตรา
สัญลกัษณ์ออร์แกนิค ขณะท่ีบรรจุหีบห่อสวยงามน่าเช่ือถือซ่ึงอาจท าให้ราคาผลไมอ้อร์แกนิคแพง
ขึ้น กลบัลดความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเป็นประจ า 

ยุ่น หนำน ซุน (2559) ไดท้ าการศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผกัและผลไม้
ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบความตรงของเน้ือหาใช้วิธี IOC และตรวจสอบความเช่ือมัน่ด้วยวิธี
ของครอนบาร์คกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.987 และการเก็บขอ้งมูลจาก
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบสะดวก วิธีการทางสถิติ
แบ่งเป็น2ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าด้านราคา 
การรับรู้คุณค่าดา้นปลอดภยั การรับรู้คุณค่าดา้นสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี0.05 ส่วนการรับรู้คุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แก
นิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการตัดสินใจซ้ือผักจากเกษตรกรบางน้อยท่ี
ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร จ านวน 243 ร้านคา้ (ส านกังาน
ปากคลองตลาด เขตพระนคร, 2562) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด จ านวน 243 ตวัอยา่ง 
 
2. เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
สุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อยท่ีปากคลองตลาด ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น 
โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย แรงจูงใจ
ในการซ้ือสินคา้ สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
รูปแบบของ Likert’s Scale โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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ระดบัความส าคญั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดบัความส าคญั 4 หมายถึง มาก 
ระดบัความส าคญั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัความส าคญั 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบัความส าคญั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั การตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย 

โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามรูปแบบของ Likert’s Scale โดยมีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบัความส าคญั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดบัความส าคญั 4 หมายถึง มาก 
ระดบัความส าคญั 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดบัความส าคญั 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบัความส าคญั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามส าหรับการให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับการตัดสินใจซ้ือผักจาก

เกษตรกรบางน้อย เพื่อให้ทราบความตอ้งการของผูค้า้ขายผกัท่ีปากคลองตลาดมากขึ้น โดยเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Response Question) ใหมี้การแสดงความเห็นจ านวน 1 ขอ้ 
 
3. วิธีสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูวิ้จยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
การสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผกั แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจยั เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.น าผลท่ีได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นส่วน และ
พิจารณาเน้ือหาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวความคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

3.น าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 
แกไ้ข 

4.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
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5.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยั จ านวน 24 ตวัอย่าง และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

6.น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ส าหรับน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

7.การสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
4. วิธีด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยัตามท่ี
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เคร่ืองมือแบบสอบถาม มีวิธีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูค้า้ขายผกัท่ีปากคลองตลาด จ านวน 243 ตวัอยา่ง 
2.จดัเตรียมแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี จ านวน 243 ชุด 
3.การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้วิธีการแจกแบบสอบถามจนครบจ านวนท่ีได้

ก าหนดและตามระยะเวลาท่ีไดว้างไว ้
4.ผูว้ิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อค าถามตาม

เคร่ืองมือแต่ละชุดใหส้มบูรณ์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผลต่อไป 
5.วิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยัเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จึงน าขอ้มูล

ไปบนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
5. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

1.แบบสอบถำมในส่วนท่ี 1  
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หา

ค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
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อธิบายตวัแปรดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบั
การวดัประเภทช่วง 

2.แบบสอบถำมในส่วนท่ี2 และส่วนท่ี3 
เป็นการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซ้ือผักจากเกษตรกรบางน้อยท่ีปากคลองตลาด 

กรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปล
ความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง กรรณสูตร (2542) ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  - ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
  - ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร ชูศรี วงศรั์ตนะ (2541) 
  เม่ือ x̅  แทน ค่าเฉล่ีย 
   ∑ x   แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา, 2540) 
 

  S = √
n ∑ x2− (∑ x2)

n(n−1)
 

 
  เม่ือ S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ∑ x2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   (∑ x2) แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4.สถิติท่ีใช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 

ของครอนบคั (Chondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
  เม่ือ α แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n แทน ค่าจ านวนของแบบสอบถาม 
   ∑ 𝑠𝑖

2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
   ∑ 𝑠𝑡

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบั 

5.สถิติท่ีใช้ส ำหรับกำรทดสอบสมมติฐำน 
5.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจาก

เกษตรกรบางน้อยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติไคสแควร์  (Chi – Square) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน (Hartung, 2001) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
   ∑∑   ( 0ij-Eij )2 

   X2 = i=1   j=1    Eij 
 
  เม่ือ 2  แทน ค่าไคสแควร์ 
   Oij แทน ค่าความถี่ท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั 
   Eij แทน ค่าความถี่ท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผลจากการตอบแบบสอบถาม การตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
243 ตวัอย่าง และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 243 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย แรงจูงใจในการซ้ือ

สินคา้ สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกิจ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย โดยหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบาง
นอ้ยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi - Square) 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 
ตำรำงท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน   ร้อยละ  

1. เพศ  
          ชาย  

 
94 

 
38.7  

          หญิง  149 61.3  
2. อาย ุ
         ต ่ า ก ว่ า  20 
ปี  

 
0 

 
0 

         21-30 ปี  48 19.8 
         31-40 ปี  50 20.6 
         41-50 ปี  117 48.1 
         50 ปีขึ้นไป 

3.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
         นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  
         10,001 – 20,000 บาท 
         20,001 – 30,000 บาท 
         30,001 – 40,000 บาท 
         มากกวา่ 40,000 ขึ้นไป 

28 
 
0 
19 
47 
101 
76 

11.5 
 
0 
7.8 
19.3 
41.6 
31.3 

            รวม 243 100.0  

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวน

และค่าร้อยละ จ านวน 243 ตวัอยา่ง สามารถจ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และเพศหญิง

จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3  
2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 45 - 50 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 

อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
และอาย ุ50 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
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3. ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 รายไดม้ากกวา่ 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.3 รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 19.3 รายได ้10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ สุขภาพ
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ตำรำงท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 

แรงจูงใจในกำรซ้ือสินค้ำ 
ระดับควำมส ำคัญ 

  S.D. ควำมหมำย 

1. คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นแรงจูงใจ
ในการซ้ือสินคา้ 

4.12 .714 มาก 

2. ความสะดวกในการส่งเป็นแรงจูงใจในการซ้ือ
สินคา้ 

4.28 .712 มาก 

3. ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกนัมานานเป็น
แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 

4.07 .752 มาก 

รวม  4.16 .726 มำก 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 

4.16) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ด้านแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ในระดับมากทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการส่งเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ( = 4.28) 
รองลงมา คือ คุณภาพผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า ( = 4.12) ส่วน
แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ในระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกันมานานเป็น
แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ (  = 4.07) ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สุขภำพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ระดับควำมส ำคัญ 

  S.D. ควำมหมำย 

1. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีมีความ
สดใหม่ 

4.19 .700 มาก 

2. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีบริโภค
แลว้ดีต่อสุขภาพ  

4.19 .768 มาก 

3. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นมิตรท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม 

4.02 .768 มาก 

รวม  4.13 .745 มำก 

 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ( = 4.13) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัมาก
ทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีมีความสด
ใหม่ ( = 4.19) ผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นสินคา้ท่ีบริโภคแลว้ดีต่อสุขภาพ  ( = 4.19) ส่วน
ดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นมิตร
ท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้ม ( = 4.02) ตามล าดบั 
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 ตำรำงท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ 

สภำพทำงเศรษฐกจิ 
ระดับควำมส ำคัญ 

  S.D. ควำมหมำย 

1. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 4.02 .848 มาก 
2. ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ 3.98 .848 ปานกลาง 
3. ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั 

3.81 .845 ปานกลาง 

รวม  3.93 .847 ปำนกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 

3.93) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ ในอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ และอยู่ในระดบั
ปานกลางทั้งหมด 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ ( = 4.02) รองลงมาคือราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ ( = 3.98) ส่วนด้าน
สภาพเศรษฐกิจในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั (
 = 3.81) ตามล าดบั  
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ตำรำงท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซ้ือ 

กำรตัดสินใจซ้ือ 
ระดับควำมส ำคัญ 

  S.D. ควำมหมำย 

1. การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางน้อย
ต่อไป 

4.26 .723 มาก 

2. การตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้
จากเกษตรกรบางนอ้ย  

4.14 .744 มาก 

รวม  4.20 .733 มำก 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่า การตดัสินใจซ้ือ ในระดับมากทั้งหมด 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การตัดสินใจซ้ือสินค้าจากเกษตรกรบางน้อยต่อไป ( = 4.26) และการตัดสินใจแนะน า
บุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย ( = 4.14) ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักจากเกษตรกรบางน้อยท่ี

ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนข้อ 1  
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย ท่ีปากคลองตลาด 

กรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อตัดสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย ท่ีปากคลองตลาด 

กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนข้อ 1.1 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลด้านแรงจูงใจไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย

ต่อไป 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 

 
ตำรำงท่ี 4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก
เกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนแรงจูงใจ 

กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำจำกเกษตรกรบำงน้อย
ต่อไป 

Chi-square Sig. 
1. คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย 61.370 0.000 
2. ความสะดวกในการรับส่งสินคา้ 63.427 0.000 
3. ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกนัมานาน 25.205 0.000 

*มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
จากตารางท่ี  4.6 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ี มีระดับ

นยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย ความสะดวกในการส่ง และมีระยะเวลาใน
การติดต่อคา้ขายกนัมานาน มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัสถิติท่ีก าหนดไว ้
จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ท่ีแสดงวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรบางนอ้ย 
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สมมติฐำนข้อ 1.2 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั

จากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั

จากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 
 
ตำรำงท่ี 4.7 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 

ปัจจัยทำงส่วนบุคคลด้ำนสุขภำพและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำจำกเกษตรกรบำงน้อย
ต่อไป 

Chi-square Sig. 
1. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีมีความ
สดใหม่ 

70.574 0.000 

2. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีบริโภค
แลว้ดีต่อสุขภาพ 

69.195 0.000 

3. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นมิตรท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม 

91.401 0.000 

*มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
จากตารางท่ี  4.7 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ี มีระดับ

นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 ผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ ความผกัของเกษตรกร
บางน้อยเป็นสินค้าท่ีบริโภคแล้วดีต่อสุขภาพ  และผักของเกษตรกรบางน้อยเป็นมิตรท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัสถิติท่ีก าหนดไว ้จึงยอมรับ 
H1 และปฏิเสธ H0 ท่ีแสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
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สมมติฐำนข้อ 1.3 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกร

บางนอ้ยต่อไป 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบาง

นอ้ยต่อไป 
 
 ตำรำงท่ี 4.8 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนสภำพทำงเศรษฐกจิ 

กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำจำกเกษตรกรบำงน้อย
ต่อไป 

Chi-square Sig. 
1. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 84.219 0.000 
2. ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ 64.951 0.000 
3. ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั 

67.740 0.000 

*มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
จากตารางท่ี  4.8 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ี มีระดับ

นยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ
ของสินคา้ และราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญสถิติท่ีก าหนดไว ้จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ท่ีแสดงว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
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สมมติฐำนข้อ 1.4 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจไม่มีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ซ้ือสินคา้

จากเกษตรกรบางนอ้ย 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จาก

เกษตรกรบางนอ้ย 
 
 ตำรำงท่ี 4.9 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกั
ใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนแรงจูงใจ 

กำรตัดสินใจแนะน ำบุคคลท่ีรู้จักให้ซ้ือสินค้ำ
จำกเกษตรกรบำงน้อย 

Chi-square Sig. 
1. คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย 62.227 0.000 
2. ความสะดวกในการรับส่งสินคา้ 48.209 0.000 
3. ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกนัมานาน 38.918 0.000 

*มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
จากตารางท่ี  4.9 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ี มีระดับ

นยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย ความสะดวกในการส่ง และมีระยะเวลาใน
การติดต่อคา้ขายกนัมานาน มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัสถิติท่ีก าหนดไว ้
จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ท่ีแสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจแนะน า
บุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
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สมมติฐำนข้อ 1.5 
H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

แนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจแนะน า

บุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
 
ตำรำงท่ี 4.10 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนสุขภำพและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

กำรตัดสินใจแนะน ำบุคคลท่ีรู้จักให้ซ้ือสินค้ำ
จำกเกษตรกรบำงน้อย 

Chi-square Sig. 
1. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีมีความ
สดใหม่ 

49.896 0.000 

2. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีบริโภค
แลว้ดีต่อสุขภาพ 

43.325 0.000 

3. ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นมิตรท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม 

70.011 0.000 

*มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
จากตารางท่ี  4.10 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ

นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 ผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ ความผกัของเกษตรกร
บางน้อยเป็นสินค้าท่ีบริโภคแล้วดีต่อสุขภาพ  และผักของเกษตรกรบางน้อยเป็นมิตรท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัสถิติท่ีก าหนดไว ้จึงยอมรับ 
H1 และปฏิเสธ H0 ท่ีแสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการ
ตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
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สมมติฐำนข้อ 1.6 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกั

ใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้

ซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
 
ตำรำงท่ี 4.11 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแนะน า
บุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนสภำพทำงเศรษฐกจิ 

กำรตัดสินใจแนะน ำบุคคลท่ีรู้จักให้ซ้ือสินค้ำ
จำกเกษตรกรบำงน้อย 

Chi-square Sig. 
1. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 114.811 0.000 
2. ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ 108.339 0.000 
3. ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั 

95.838 0.000 

*มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
จากตารางท่ี  4.11 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ

นยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ
ของสินคา้ และราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคญัสถิติท่ีก าหนดไว ้จึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ท่ีแสดงว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล มีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การตัดสินใจซ้ือผักจาก เกษตรกรบางน้อย ท่ีปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือผู ้ค้าผ ัก ท่ีปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 243 ตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
เม่ือผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถาม ท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
เรียบร้อยแลว้ ไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devotion) เพื่ออธิบายให้
ทราบ ถึงระดับการตัดสินใจซ้ือผักจาก เกษตรกรบางน้อยของผู ้ค้าผ ัก ท่ีปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย ของผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi 
– Square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 45 - 50 ปี และส่วนใหญ่มีระดบั

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกร

บางนอ้ย ของผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ ความสะดวกในการส่งเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ คุณภาพผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ส่วนด้านแรงจูงใจในการซ้ือ
สินคา้ในระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกันมานานเป็นแรงจูงใจในการซ้ือ
สินคา้ 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผักจากเกษตรกรบางน้อย ในด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 

ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.16) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ในระดบัมากทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ความสะดวกในการส่งเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า ( = 4.28) รองลงมา คือ คุณภาพผกัของ
เกษตรกรบางน้อยเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ( = 4.12) ส่วนดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกนัมานานเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ (  = 
4.07) 

ด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.13) เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่า ด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในระดับมากทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ ( = 4.19) ผกั
ของเกษตรกรบางน้อยเป็นสินคา้ท่ีบริโภคแลว้ดีต่อสุขภาพ  ( = 4.19) ส่วนด้านสุขภาพและเป็น
มิตรต่อ ส่ิ งแวดล้อมในระดับน้อยท่ี สุด  ได้แก่  ผ ักของเกษตรกรบางน้อยเป็นมิตรท่ี ดี ต่อ
สภาพแวดลอ้ม ( = 4.02) 

ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.93) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า ดา้นสภาพเศรษฐกิจ ในอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลางทั้งหมด 2 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ( = 4.02) รองลงมา
คือราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ ( = 3.98) ส่วนดา้นสภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ( = 3.81) 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัมากทั้งหมด 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป ( = 4.26) และการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรบางนอ้ย ( = 4.14) 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย 
ท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 
พบว่า คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย ความสะดวกในการส่ง และมีระยะเวลาในการติดต่อคา้ขาย
กนัมานาน มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย ท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรบางน้อยต่อไป พบว่า ผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ ความผกั
ของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีบริโภคแลว้ดีต่อสุขภาพ และผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นมิตรท่ี
ดีต่อสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสุขภาพและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางน้อย ท่ีปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบาง
นอ้ยต่อไป พบว่า ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของ
สินคา้ และราคามีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกร
บางนอ้ย ท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ซ้ือสินคา้จาก
เกษตรกรบางนอ้ย พบวา่ คุณภาพผกัของเกษตรกรบางนอ้ย ความสะดวกในการส่ง และมีระยะเวลา
ในการติดต่อคา้ขายกนัมานาน มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
แรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจแนะน าบุคคลท่ี รู้จักให้ ซ้ือสินค้าจากเกษตรกรบางน้อย  ท่ี
ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแนะน า
บุคคลท่ีรู้จกัให้ซ้ือสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย พบว่า ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็นสินคา้ท่ีมีความ
สดใหม่ ความผกัของเกษตรกรบางน้อยเป็นสินคา้ท่ีบริโภคแลว้ดีต่อสุขภาพ  และผกัของเกษตรกร
บางน้อยเป็นมิตรท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้ม  มีค่าเฉล่ีย sig เท่ากับ 0.000 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลดา้นสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรบางนอ้ย ท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ซ้ือ
สินค้าจากเกษตรกรบางน้อย พบว่า ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  ราคามีความ
เหมาะสมกับปริมาณของสินค้า และราคามีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มี
ค่าเฉล่ีย sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการ
ตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบางนอ้ย ท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
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5.2 อภิปรำยผล 
 

การศึกษาเร่ือง “การตัด สินใจ ซ้ื อผักจาก เกษตรกรบ างน้ อย  ท่ี ป ากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 45 - 
50 ปี และส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วรรณา วนัหมดั (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต พบวา่ พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  

ผูค้า้ผกัท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะก่อนท่ี
ผูค้า้ผกัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้จะตอ้งมีการศึกษา คน้หาขอ้มูล ซ่ึงการประเมินทางเลือกนั้น ผูค้า้ผกัก็จะ
ค านึงหรือให้ความส าคญักบัสินคา้ แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาและปริมาณของสินคา้ ความสะดวกในการรับส่งสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ งานวิจยัของ ยุน่ หนาน ซุน (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้คุณค่าด้าน
ราคา การรับรู้คุณค่าด้านปลอดภัย การรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชชมนนัท ์ ใจค า (2559) พบวา่ ลูกคา้ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีบริโภคผกั
ปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า ด้าน
สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัจาก
เกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงถือว่า
เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ สุขภาพและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ย 
ท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี 
5.3.1 ด้านแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า เกษตรกรควรสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า ให้

ผูบ้ริโภคได้เห็นถึงคุณภาพสินค้า เช่น การบรรจุสินค้าท่ีสะดวกต่อการซ้ือ การบริโภคผกัของ
เกษตรกรแลว้มีความปลอดภยั เน่ืองจากในปัจจุบนั มีผูท่ี้ใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ และมีผูท่ี้ท าอาชีพ
เก่ียวกบัประกอบอาหารเยอะมากขึ้น จึงตอ้งการผกัท่ีมีความสะอาดและไดรั้บประโยชน์และคุณค่า
ทางสารอาหารอยา่งแทจ้ริง โดยปราศจากสารเคมีท่ีตกคา้งจากพืชผกั 

5.3.2 ด้านสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
พืชผกั หรือท าการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการเพาะปลูก เช่น การใชส้ารเคมี การใชปุ้๋ ย 
ซ่ึงถา้การเพาะปลูกของเกษตรกรปราศจากสารเคมีแลว้ สินคา้จะมีความสะอาดปลอดภยัมากยิ่งขึ้น 
การบริโภคเข้าไปจะท าให้ผูบ้ริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท าให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือผกักับ
เกษตรกร  

5.3.3 ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรควรมีการปรับเปลี่ยนราคาไปตามสภาพเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนั เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าท่ีไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ควรมีการลดการใชส้ารเคมีเพื่อเป็น
การลดตน้ทุนการผลิต 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป  
 

5.4.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักจากเกษตรกรบางน้อย ท่ี
ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัในการขนส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นสารเคมี ปัจจยัในด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้ปัจจยัดา้นใหม่ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

5.4.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ีบางนอ้ย และเกษตรกรในพื้นท่ี
อ่ืน ว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไรและแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นใดบา้ง เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงการ
ด าเนินการของเกษตรกรบางนอ้ยใหเ้กิดความเหมาะสมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
 

1. ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
ดว้ยวิธีการหาค่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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ตารางท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

ขอ้มูลจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องวา่ง ( ) ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 
(     )  1. ชาย     (     ) 2. หญิง 
2. อายุ 
(     ) 1. อายตุ ่ากวา่ 20 ปี   (     ) 2. อาย ุ21 – 30 ปี 
(     )  3. อาย ุ31 – 40 ปี    (     ) 4. อาย ุ41 – 50 ปี 
(     )  5. อาย ุ50 ปีขึ้นไป 
3. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
(     )  1. รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท  (     )  2. รายได ้10,001 – 20,000 บาท 
(     )  3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท  (     )  4. รายได ้30,001 – 40,000 บาท 
(     )  5. รายได ้มากกวา่ 40,000 ขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกร
บางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โดย 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ระดับความส าคัญ 
มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

นอ้ย 
( 2 ) 

นอ้ยท่ีสุด 
( 1 ) 

แรงจูงใจในการซ้ือสินค้า 
4.คุณภาพผกัของเกษตรกรบาง
นอ้ยเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 

     

5.ความสะดวกในการรับส่งเป็น
แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 

     

6.ระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกนั
มานานเป็นแรงจูงใจในการซ้ือ
สินคา้ 

     

สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
7.ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็น
สินคา้ท่ีมีความสดใหม่ 

     

8.ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็น
สินคา้ท่ีบริโภคแลว้ดีต่อสุขภาพ 

     

9.ผกัของเกษตรกรบางนอ้ยเป็น
มิตรท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้ม 

     

สภาพเศรษฐกจิ 
10.ราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคา้ 

     

11.ราคามีความเหมาะสมกบั
ปริมาณของสินคา้ 

     

12.ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผกัจากเกษตรกรบางนอ้ยท่ีปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โดย 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ระดับความส าคัญ 
มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

นอ้ย 
( 2 ) 

นอ้ยท่ีสุด 
( 1 ) 

การตัดสินใจซ้ือ 
13.ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
เกษตรกรบางนอ้ยต่อไป 

     

14.ตดัสินใจแนะน าบุคคลท่ีท่าน
รู้จกัใหซ้ื้อสินคา้จากเกษตรกรบาง
นอ้ย 

     

 
ส่วนท่ี 4 ค าแนะน าเพิ่มเติม 
 ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอยา่งสูง 
ศิริลกัษณ์ พึ่งสมยา 
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