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 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือผูท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาจํานวน 400 คนซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการ
เก็บขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี คารอยละ และ ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ Chi-Square  
               ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 25 – 34 ป สถานภาพโสด/ หมาย/ 
หยาราง/ แยกกันอยู การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และสวนใหญ
มีรายไดเฉล่ีย 10,001– 20,000 บาทตอเดือน 
 2.  ผูบริโภคสวนใหญเห็นวาทัศนคติดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เร่ืองผักและผลไมมีความ
สะอาดปลอดภัยจากสารพิษ และมีมาตรฐานรับรอง ดานราคา เร่ืองการใหสวนลดตามฤดูกาล เชน 
กําหนดราคาจําหนายที่สูงกวาทองตลาด เพ่ือเปนการบงบอกถึงคุณภาพของผักและผลไม ดานชองทาง
การจัดจําหนาย เร่ืองจํานวนสาขาของรานโกลเดนเพลสท่ีใหบริการในกรุงเทพมหานคร และดานการ
สงเสริมการตลาด เร่ืองการจัดกิจกรรมแนะนําสินคาตามฤดูกาล มีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 3.  ผูบริโภคสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
สัปดาหละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา 17.01- 22.00 น. โดยซ้ือผักและผลไมตามฤดูกาลเปนประจํา จํานวนโดย
เฉล่ียในการซ้ือ 301-600 บาทตอคร้ัง ส่ือบุคคล เชน พนักงานขาย/เพื่อนมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
และสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะบอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงประกอบไปดวย  เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส เกือบทุกพฤติกรรม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 2.   ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มีผล
ตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส เกือบทุกพฤติกรรม ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 The objective of this research is to study the buying behaviors of consumers towards organic 
vegetable and fruit from golden place in Bangkok metropolitan area. The samples of the research are 
targeted on the consumers who used to buy organic vegetable and fruit from golden Place in a years 
period. The data were collected from 400 samples through questionnaire is used as a tool for a data 
collection. The statistical methods used in data analysis are frequency, percentage, mean and standard 
deviation and chi-square. 
 The findings reveal the following. 
 1. The most consumers are single/widow/separate female aged between 25 – 34 years old 
with bachelor degree educational background and earned a living as private companies’ employees. 
The average monthly income level at 10,001– 20,000 baht. 
 2. Their opinion towards the product of organic vegetable and fruit are clean and safe from 
toxins with certification standards. Price aspect, seasonal discounts such as the higher priced market 
for indicating the quality of fruits and vegetables. Distribution channel aspect, the amount of golden 
Place branch in Bangkok and promotion aspect, seasonal activities affecting buying organic vegetable 
and fruit from Golden Place. 
 3. The most consumers have the frequency of buying organic vegetable and fruit from 
Golden Place about 1 week during 17.01- 22.00 pm. They always buy fruits and vegetables to buy in 
season with the average expenses 301-600 baht/time. Personal media, such as sales/ friend influencing 
buying decisions. And most of them always to tell the others to buy. 
 The hypothesis testing results also reveal that: 
 1. The consumers with different demographic factors; gender, age, status, occupation, 
educational and income had influencing the buying behaviors of consumers towards organic vegetable 
and fruit from golden place in Bangkok metropolitan area at 0.05 statistical significant level. 
 2. The opinion of consumers towards organic vegetable and fruit from golden place in 
Bangkok metropolitan area about product, price, distribution channel and promotion had influencing 
the buying behaviors of consumers towards organic vegetable and fruit from golden place in Bangkok 
metropolitan area at 0.05 statistical significant level. 



 
 

ประกาศคณุูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดใหความกรุณาดานเวลาอันมีคาในการใหความชวยเหลือ คําแนะนํา และ
ตรวจสอบแกไขขอพกพรอง อันเปนประโยชนอยางสูงในการทําสารนิพนธในคร้ังนี้จนสมบูรณ ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพไว ณ โอกาสนี้ดวย 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย พนิต กุลศิริ และอาจารย ณักษ กุลิสร ท่ีกรุณาเปนกรรมการ
ในการสอบสารนิพนธ และใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม อีกท้ังยังใหคําแนะนํา
ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะสังคมศาสตร  และคณาจารยในโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูอันมีคาและเปนประโยชนแกผูวิจัย 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดกรุณา
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และมีสวนชวยใหการทําสารนิพนธคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงค 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนโรงเรียนวัดทรงธรรม และเพื่อนๆ 
MBA รุนท่ี 11 ท่ีคอยใหความชวยเหลือ คําแนะนํา และกําลังแรงใจในการทําสารนิพนธฉบับนี้เปนอยาง
ดี 
  

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีไดสนับสนุนการทําวิจัย ประโยชนอันพึงมีจากสาร
นิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชา บิดา มารดา และคณาจารยผูเกี่ยวของทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอน ช้ีแนะ
แนวทางอันมีคุณคาใหแกขาพเจาตลอดมาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาในวันนี้ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
             พฤติกรรมการบริโภคสินคาและอาหารของผูบริโภคในสภาวะปจจุบัน มีแนวโนมในการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงเกิดมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ความเจริญกาวหนาท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
ท้ังในดานสังคมและเศรษฐกิจ กระแสความนิยมตางๆ  ท่ีหล่ังไหลอยูตลอดเวลา  รวมถึงความ
เจริญกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ี เปนไปในแนวทางของกระแสโลกาภิวัฒน 
(Globalization) ส่ิงตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดการแขงขันในดานผลิตภัณฑของผูผลิตสินคากันอยางรุนแรง
มากข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต (Life Style) ของคนในชุมชนเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะสินคาเกษตรท่ีมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรง ไมวาจะเปนในดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ราคา การโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริม
การตลาด ความหลากหลายของชนิดสินคา รสชาติของสินคาท่ีมีความแปลกใหม สถานท่ีจัดจําหนายท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ท่ีสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัว
โลก และ สงเสริมนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) จึงสงผลใหสินคาเกษตรไทยมีความ
หลากหลาย และ ความสะดวกสบายในการจัดซ้ือสินคามากข้ึนตามมา 
  เนื่องดวยประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  และจากสภาวะแวดลอมในปจจุบันของคน
ไทย ท่ีมีความต่ืนตัวกับกระแสรักสุขภาพกันมากข้ึน สืบเนื่องมาจากการรณรงคของภาครัฐบาล และ 
เอกชน ท่ีสงเสริมใหผูคนใสใจในเรื่องสุขภาพอนามัย และ ยังใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของ
อาหารมากข้ึน เนื่องจากการมีสุขภาพรางกาย และ สุขภาพจิตท่ีดี ยอมสงผลตอการดําเนินชีวิต และ การ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพดีตามมาดวย ดังนั้นการปลอยปละละเลยไมดูแลสุขภาพรางกาย และ สุขภาพจิต 
อยางสมํ่าเสมอ ยอมสงผลใหสุขภาพโดยรวมทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วกอนวัยอันควร 
              แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคอาหารก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญตอสุขภาพ การเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชนตอรางกาย และ มีความปลอดภัยจากสารเคมี ยอมสงผลดีตอสุขอนามัยของผูบริโภค
เอง ปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชนเมือง ตางๆไดเปล่ียนไป  
โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการใชชีวิตท่ีเรงรีบของคนเมือง สภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึน ทําใหประชาชน
เลือกรับประทานอาหารที่มีความสะดวก และ รวดเร็ว จากอาหารประเภท อาการจานดวน อาหารฟาสท
ฟูด ตางๆ เชน แฮมเบอรเกอร พิซซา หรือ อาหารสําเร็จรูป ซ่ึงอาหารจานดวนเหลานี้ยอมไมสามารถให
คุณคาทางอาหารไดอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย ในทางกลับกันก็อาจมีสารอาหารบาง
ประเภทท่ีมากเกินความตองการของรางกาย เชน แปง ไขมัน ท่ีเปนสวนหนึ่งของสาเหตุการเกิด โรคอวน 



 
 

2 

โรคความดันโลหิตสูง และ โรค อ่ืนๆ อีกมากมาย รวมท้ังยังเพิ่มอัตราเส่ียงจากสารกอมะเร็งบางชนิดอีก
ดวย 
             นอกจากนั้น การบริโภคอาหาร ท่ีมีสารเคมีปนเปอนซ่ึงพบไดมากในปจจุบัน เชน สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ท่ีเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเกิดจากการใชสารเคมีที่เกินความจําเปนและขาดความระมัดระวัง 
จะทําใหสารเคมีตกคางหลงเหลืออยูในอาหาร ส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ อาหารที่มักพบสารเคมีตกคาง คือ 
ผักสด และ ผลไมสด  จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรพบวา การบริโภคอาหารท่ีมีสารเคมีตกคางทําให
เพิ่มอัตราเส่ียงจากสารกอมะเร็ง โดยสถิติลาสุดจากกระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. 2552 พบวาคนไทย
เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,058 ราย หรือ 8,834 รายตอประชากร 1 แสนคน คิดเปน 4,671 ราย/เดือน หรือ 
156 ราย/วัน เพิ่มข้ึนประมาณ 10.7% โดยมะเร็งเปนสาเหตุการตายเปนอันดับ 1 ในคนไทย (กระทรวง
สาธารณสุข.  2552) 
            แมวาผูบริโภคจะตองเผชิญความเส่ียงจากการบริโภคอาหารท่ีปนเปอนสารพิษ  แตใน
ขณะเดียวกันการหลีกเล่ียงการเกิดการเจ็บปวยจากอาหารในทุกกรณีก็สามารถทําไดดวยเชนกัน และมี
หลายแนวทางในการปองกันดังกลาว เร่ิมต้ังแตการควบคุมดูแลต้ังแตกระบวนการเร่ิมตนในการผลิตพืช 
จนถึงการนําเสนอสูผูบริโภค โดยการใหขอมูลความรูท่ีเปนประโยชนกับผูบริโภค เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของอาหาร (ศูนยปฎิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร.2549: online) ดังนั้นการบริโภคผักผลไม
ท่ีมีความปลอดภัย โดยมีการควบคุมดูแลต้ังแตข้ันตอนในการผลิตพืชนั้น จึงเปนส่ิงท่ีผูบริโภคตระหนัก
และใหความสําคัญเพิ่มมากข้ึนจึงเกิดกระความนิยมการรับประทานผักและผลไมท่ีปลอดสารพิษ 
            บริษัท สุวรรณชาด จํากัด กอต้ังข้ึนเพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อ
สรางเครือขายรานคาชุมชนภายใตช่ือ โกลเดนเพลส มาต้ังแตตนป 2544 โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ มิได
มุงกําไร หากแตเปนโมเดลสําหรับพสกนิกรใหมีรานคาขายอาหารของตนเองท่ีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ 
โดยสินคาเหลานี้ พบวามาจากหลายแหลง ท้ังสินคาโครงการหลวงตางๆ สินคาจากชุมชน โกลเดนเพลส 
เกิดข้ึนทามกลางเครือขายคาปลีกในสังคมไทยท่ีขยายตัวอยางดุเดือด คืบคลานเกือบไปท่ัวชุมชนขนาด
กลางของไทย เครือขายท่ีทรงอิทธิพลอยางมากเหลานี้ เกิดจากการเขามาของธุรกิจคาปลีกของตางชาติ 
ซ่ึงเปนวิวัฒนาการท่ีหลีกเล่ียงไมได และจะสงผลกดดันโดยตรงตอธุรกิจคาปลีกแบบเดิมซ่ึงลาหลังให
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยผลดีสุดทายจะตกอยูกับผูบริโภค ขณะเดียวกันการท่ีธุรกิจตางชาติเขา
มาแขงขันกันเองในเมืองไทย นอกจากจะเปนประโยชนตอการขยายตัวการลงทุนแลว ผูบริโภคจะไดรับ
การบริการท่ีดี ดวยสินคาท่ีดี ยิ่งไปกวานั้นเครือขายเหลานี้จะเกื้อกูลใหผูผลิตรายเล็กๆ ของไทย มี
เครือขายจัดจําหนายสินคาตนเองเปนคร้ังแรกๆ ท่ีจะเอ้ือใหสามารถแขงขันกับสินคาอุปโภคบริโภคของ
บริษัทตางชาติไดดวย โกลเดนเพลส เปนรานคาชุมชน ซ่ึงขายสินคาอาหารเปนหลัก ตามความจําเปน
พื้นฐานท่ีสุดของสังคมไทยทุกระดับช้ัน บุคลิกนี้แตกตางจากเครือขายคาปลีกของตางชาติท้ังหมด ซ่ึงมี
ความเชื่อท่ีวาเครือขายธุรกิจตางชาติเหลานั้น จะไมขยายชนิดสินคาเขามาในแนวทางและแขงขันกับ 
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โกลเดนเพลส อยางแนนอน ดังนั้นความนาสนใจคือการใหความสําคัญใน การวางกลยุทธการสงเสริม
ทางการตลาด เพื่อสรางความแตกตางใหกับสินคารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให มีเพิ่ม
มากข้ึนตามมา                                                                                                                                                                   
            จากท่ีกลาวมาขางตนนี้ ทําให ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาและทราบพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
              เพื่อทราบปจจัยท่ีเปนส่ิงสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสของผูบริโภค และ เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการ และ สถานประกอบการท่ี
สนใจท่ีจะทําธุรกิจจําหนายผักและผลไมปลอดสารพิษ  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ท่ีมีผลตอ 

พฤติกรรม การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษนิยมท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือจากราน
โกลเดนเพลส ในกรุงเทพมหานคร  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อใชประโยชนเชิงธุรกิจ และ เปนแนวทางในการศึกษาถึง พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส ของผูบริโภค 
 2. เพื่อใชประโยชนเชิงธุรกิจ และ เปนแนวทางในการทราบถึงประเภทของสินคาผักและ
ผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส ท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือ 
 3. เพื่อ เปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาด  และ  บูรณาการความรู  สําหรับ
ผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจในการทําธุรกิจจําหนายผักและผลไมปลอดสารพิษในอนาคต รวมท้ัง
สามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาด การสงเสริมการขาย และ จัดหาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
                   ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
      ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 15  ปข้ึนไป 
เนื่องจาก  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดใหเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปสามารถ
ทํางานและมีรายไดตามท่ีกฎหมายกําหนด ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลสในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  
                 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
       กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อายุตั้งแต 
15 ปข้ึนไป ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในระยะเวลา 1 ป ทีผานมา 
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร  การหา             
ขนาดตัวอยาง ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 และ กําหนดคาความผิดพลาดไวไมเกิน รอยละ 5   (กัลยา 
วานิชยบัญชา.  2545: 25-26) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง เพิ่มตัวอยางอีก 15 คนไดกําหนด
ขนาดตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
      การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Probability sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงตัวอยางในแตละ
สาขาของรานโกลเดนเพลสในกรุงเทพมหานครท้ัง 5 สาขา 
 ข้ันท่ี 2 การสุมตัวอยาง แบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามใหกับผูท่ีซ้ือ 
หรือ เคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานครท้ัง 5 สาขา สาขาละ 80 
ตัวอยาง  
 รานโกลเดนเพลส สาขา พระรามเกา                                 จํานวน 80 ตัวอยาง 
 รานโกลเดนเพลส สาขา สะพานสูง                                   จํานวน 80 ตัวอยาง  
 รานโกลเดนเพลส สาขา ซีพีเทาวเวอร                                จํานวน 80 ตัวอยาง 
 รานโกลเดนเพลส สาขาศูนยราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ       จํานวน 80 ตัวอยาง 
 รานโกลเดนเพลส สาขา ศิริราช                                        จํานวน 80 ตัวอยาง 
  รวมท้ังส้ิน                                                                       จํานวน 400 ตัวอยาง 
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  ข้ันท่ี 3  ใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถามใหกับผูท่ีเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานคร ให
เปนผูตอบแบบสอบถาม จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวในแตละสาขา 
  
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
                 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้ 
  1.1 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก  
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
   2) หญิง 
  1.1.2 อายุ 
   1) 15-24  ป 
   2) 25-34  ป 
   3) 35-44  ป 
   4)  45 ป ข้ึนไป 
  1.1.3 สถานภาพ 
   1) โสด 
   2) สมรส  
   3) หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 
  1.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1) ต่ํากวาปริญญาตรี    
   2) ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป 
  1.1.5 อาชีพ 
   1) นักเรียน/ นักศึกษา 
   2) พนักงานบริษัทเอกชน 
   3) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   4) ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 
   5) อาชีพอ่ืนๆโปรดระบุ_____________ 
  1.1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   1) 10,001- 20,000 บาท 
   2) 20,001- 30,000 บาท 
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   3) 30,001- 40,000 บาท 
   4) มากกวา 40,000 บาท ข้ึนไป 
 
 2.  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ของผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   
ประกอบดวย 
  2.1   ดานผลิตภัณฑ 
  2.2   ดานราคา 
  2.3   ดานชองทางการจัดจําหนาย 
  2.4  ดานการสงเสริมการขาย 
                ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
            1.  ผูบริโภคหมายถึง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ท่ีซ้ือ หรือ เคยซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา 
           2.  พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การซ้ือสินคาผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลดเดน
เพลส ไมวาจะเปน การเลือกสรร การตัดสินใจ องคประกอบทางดานชนิดของผลิตภัณฑท่ีซ้ือ 
วัตถุประสงคในการบริโภค เหตุผลในการซ้ือ ปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภค ความถ่ีในการซ้ือ ผูท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซ้ือ/บริโภค และ คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือแตละคร้ัง 
             3.  ผักและผลไมปลอดสารพิษ หมายถึง ผักและผลไมท่ีปลอดภัยจาก สารพิษตามมาตรฐานท่ี
กําหนด และ เปนท่ียอมรับของตางประเทศ โดยยึดคา Maximum Residue Limit (MRL) ท่ีกําหนดโดย 
องคการอาหารและ เกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) และ องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) มีความสะอาด วิธีการปฏิบัติกอนการเก็บเกี่ยว การ
ปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหอ การขนสง ท่ีไดมาตรฐานสากล (อุทยานเกษตรกําแพงแสน
, 2548)  
                 4. ทัศนคติท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส หมายถึง ความรูสึกนึกคิด
ท่ีผูบริโภคมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการขาย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควา “เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
               ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                                (Dependent Variable) 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิัย 
   

 สมมติฐานในการวิจัย  
         1.  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

ลักษณะสวนบุคคล 
  1. เพศ                          
  2. อายุ  
  3. สถานภาพสมรส        
  4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
  5. อาชีพ                     
  6. รายได  

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ของผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  
1. ดานผลิตภัณฑ                            
2. ดานราคา          
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  
4. ดานการสงเสริมการตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการซื้อผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
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         2.  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี ้
        1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
        2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
        3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
        4.  ขอมูลเกี่ยวกับ “ผักและผลไมปลอดสารพิษ” 
        5.  ประวัติความเปนมา “รานโกลเดนเพลส” 
        6.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ดารา ทีปะปาล (2542: 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา หมายถึง การศึกษาถึง
กระบวนการตางๆ ท่ีบุคคล หรือ กลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของเพ่ือทําการเลือกสรร การซื้อ การใช การ
บริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิดหรือประสบการณเพื่อตอบสนองความตองการ และความ
ปรารถนาตางๆใหไดรับความพอใจ 
             ธงชัย สันติวงษ (2540: 29) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการท้ังนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลว และ ซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา
ดังกลาว 
             ปริญ ลักษิตานนท (2536: 27) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหา และ การใชผลิตภัณฑ ท้ังนี้ หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดข้ึนกอน และ มีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา 
 ศุภร เสรีรัตน  (2540: 6) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ และ การใชสินค าและ บริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานการแลกเปล่ียนท่ีบุคคล
ตองมีการตัดสินใจท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาว โดยบุคคลที่จะถือวาเปนผูบริโภคในที่นี้คือ 
“บุคคลผูซ่ึงมีสิทธิในการไดมา และ ใชไปซ่ึงสินคา และ บริการที่ไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทาง
การตลาด” 



 
 

10 

 อดุลย จาตุรงคกุล  (2539: 5) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนปฏิกิริยาของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ การใชสินคา และ บริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการ
ตัดสินใจซ่ึงเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานั้น 
 ชิฟแมน และการนุค (Schiffman; & Kanuk. 1994:7) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค คือ 
พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล 
(Evaluating) การใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑ และ บริการ โดยคาดวาจะตอบสนองตอความตองการ
ของเขาได 
 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค
หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคล ไมวาจะเปนการเลือกสรร การซ้ือ การใช อันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ และ บริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองตอ ความตองการ และ ความปรารถนา
ตางๆ ใหไดรับความพอใจ 
 
               การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 คอตเลอร ( ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.2541: 125 -126;  อางอิงจาก  Kotlor. )  กลาววา การ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา หรือ วิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซ้ือ แล ะ การใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ 
และ การใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing 
Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความถึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
(7Os) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ(7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

1. ใครอยูในตลาดกลุมเปาหมาย
(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย
(Occupants) ทางดาน  
 1. สวนบุคคล 
 2. ภูมิศาสตร 
 3. จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห 
 4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) 
ประกอบดวย กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสม และสามารถสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑก็คือ ตองการ
คุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) 
และ ความแตกตางท่ีเหนือกวาคู
แขงขัน(Competitive 
Differentiation) 

 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคา 
เพื่อตอบสนองความตองการของ
เขาทางดานรางกาย และ ดาน
จิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
คือ  
1) ปจจยัภายใน หรือ ปจจยัทาง     
     จิตวิทยา  
2) ปจจยัทางสังคม และ  
    วัฒนธรรม 

กลยุทธท่ีใชมาก คือ 
1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
    (Product Strategies) 
2) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
    (Promotion Strategies) 
    ประกอบดวย กลยุทธการ   
    โฆษณา การขายโดยใช 
    พนักงานขาย การสงเสริม 
    การขาย การใหขาว และการ     
    ประชาสัมพันธ 
 

 



 
 

12 

ตาราง 1  (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ(7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

 3) ปจจยัเฉพาะบุคคล 
 
 

3) กลยุทธดานราคา 
    (Price Strategies) 
4) กลยุทธดานชองทางการจัด 
    จําหนาย(Distribution or   
    Channel Strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทกลุมตางๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 
1) ผูริเร่ิม 
2) ผูมีอิทธิพล 
3) ผูตัดสินใจซ้ือ 
4) ผูซ้ือ 
5) ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากท่ีสุด คือ 
 กลยุทธการโฆษณา และ (หรือ) 
กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Advertising and Strategies)  
โดยใชกลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ(Occasions) 
เชนชวงเดือนใดของป หรือชวง
ฤดูกาลใดของป ชวงวนัใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวนั โอกาส
พิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญ
ตางๆ 
 

กลยุทธท่ีใชมากท่ีสุด คือ  
กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Promotion Strategies) เชนทํา
การสงเสริมการตลาดเม่ือใดจึง
จะสอดคลองกับโอกาสในการ
ซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี
ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา บางลําพู พาหุรัด 
สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel 
Strategies) บริษัทนําผลิตภณัฑสู
ตลาดเปาหมาย โดยพิจารณาวา
จะผานคนกลางอยางไร 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ(7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
   

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the consumer buy?) 

ข้ั น ต อ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ 
(Operations) ประกอบดวย 
1) การรับรูปญหา 
2) การคนหาขอมูล 
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ทางเลือก  
4) การตัดสินใจซ้ือ 
5) พฤติกรรมภายหลังการ
ซ้ือ 
 

กลยุทธท่ีใชมาก คือ กลยุทธการ
สง เสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบด ว ยการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การให
ข าว  และการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง  เชน พนักงาน
ขายจะกําหนดวัตถุประสงคใน
ก า ร ข า ย ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคการตัดสินใจซ้ือ 

  
 ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2546).  การบริหารการตลาดยุคใหม:  หนา 194. 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 
การตระหนักถึงความตองการ การเสาะหาขอมูล การประเมินทางเลือก หารตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
หลังการซ้ือ จะเห็นไดชัดวากระบวนการซ้ือเร่ิมตนคอนขางยาวนานกวาการซ้ือจริงจะเกิดข้ึนละตอเนื่อง
ไปจนถึงหลังการซ้ือ นักการตลาดจึงควรมุงสนใจกระบวนการซ้ือมากกวาท่ีจะมุงสนใจท่ีการตัดสินใจ
ซ้ือเพียงอยางเดียว 
 ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือโดยผานทางท้ัง 5 ข้ันตอนทุกคร้ัง แตการซ้ือท่ีทําเปนประจําโดยมาก
แลว ผูบริโภคมักจะขามบางข้ันตอนไป ผูหญิงท่ีซ้ือยาสีฟนตราท่ีใชเปนประจําจะตระหนักถึงความ
ตองการและการทําการตัดสินใจซ้ือโดยขามข้ันตอนของการเสาะหาขอมูลและการประเมินทางเลือก 
 
 บุคคลท่ีเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการซ้ือ (Participants in Buying Process)  
 1.  ผูริเร่ิม (Initiator) เปนผูเสนอแนวความคิด ใหแนวทางหรืออธิบาย บอกเลาใหฟงเกี่ยวกับ
ตัวสินคาหรือบริการผูริเร่ิมอาจจะเปนผูซ้ือสินคาหรืออาจไมใชผูซ้ือสินคานั้นก็ได 
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 2.  ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูท่ีมีอํานาจในการชักจูงหรือชักชวนใหผูซ้ือโนมเอียงตาม
ความตองการของตนได ผูมีอิทธิพลอาจไมใชผูซ้ือสินคาหรือผูใชสินคานั้นก็ได 
 3.  ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูพิจารณาตัดสินข้ันสุดทายวาจะมีการซ้ือสินคานั้นหรือไมจําเปน
ท่ีจะตองเปนผูใชสินคานั้น 
 4.  ผูซ้ือ (Buyer) หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีไปซ้ือสินคาจริงๆ ซ่ึงอาจไมใชผูทําหนาท่ีในการ
ตัดสินใจหรือผูท่ีจะใชสินคานั้นแตเพียงทําหนาท่ีซ้ือเทานั้น 
 5.  ผูใช (User) เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการใชสินคาและบริการนั้น ผูใชอาจไมใชผูท่ีทําหนาท่ี
ตัดสินใจซ้ือหรืออาจไมใชผูซ้ือก็ได  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ คณะ. (2541: 128 – 151)  กลาววา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเน
ได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผู
ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพประกอบ 2  
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ขั้นตอนการตัดสินใจของผูบริโภค 
(Buyer’s Decision Process)  

  1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) 
  2. การคนหาขอมูล (Information Search) 
  3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
  4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
   5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ (ผูบริโภค) และปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2541).  การบริหารการตลาด.  หนา 129;  

 

2. กลองดํา หรือ 
ความรูสึกนึกคิดของ 

ผูซื้อ 
(Buyer’s 

Characteristic) 
 

3. การตลาดสนองของผูซื้อ 
(Response=R) 

          

          การเลือกผลิตภัณฑ 
          การเลือกตรา 
          การเลือกผูขาย 
          เวลาในการซื้อ 
          ปริมาณการซ้ือ 

 

ลักษณะของผูซื้อ 
(Buyer’s Characteristics)         

  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 
  ปจจัยดานสังคม (Social) 
  ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 
  ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

  

1. ส่ิงกระตุนภายนอก (Stimulus=S) 
   

ส่ิงกระตุนทางการตลาด 
(Marketing Stimuli) 

ส่ิงกระตุนอื่นๆ 
(Other Stimuli) 

  ผลิตภัณฑ  เศรษฐกิจ 
 ราคา  เทคโนโลยี 
 การจัดจําหนาย  การเมือง 
 การสงเสริมการตลาด  วัฒนธรรม 
 ฯลฯ 

4. ปจจัยภายนอก  
(External Factors) 

   

4.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม 
(Cultural) 

4.2 ปจจัยดานสังคม 
(Social) 

 4.1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน   4.2.1  กลุมอางอิง 

 4.1.2  วัฒนธรรมยอย   4.2.2  ครอบครัว 

 4.1.3  ชั้นสังคม   4.2.3  บทบาทและ 

            สถานะ 
  

  

5. ปจจัยสวนบุคคล  
(Personal Factors) 

 6. ปจจัยภายใน  
(Psychological)

 
    

ปจจัยสวนบุคคล  
(Personal) 

 ปจจัยดานจิตวิทยา 
(Internal Factors) 

  5.1 อายุ    6.1 การจูงใจ 
  5.2 วงจรชีวิตครอบครัว    6.2 การรับรู 
  5.3 อาชีพ    6.3 การเรียนรู 
  5.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ    6.4 ความเช่ือถือ 
  5.5 การศึกษา    6.5 ทัศนคติ 
  5.6 คานิยมและรูปแบบ 
        การดํารงชีวิต 

   6.6 บุคลิกภาพ 
  6.7 แนวคิดของตนเอง 

Buyer’s 
Black Box 
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 จากภาพประกอบ 2  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้ อยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิด
การตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 
 1. ส่ิงกระตุนภายนอก (External Stimulus) ประกอบดวย ส่ิงกระตุนทางการตลาด และ ส่ิง 
กระตุนดานส่ิงแวดลอม 
  1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ซ่ึง
ประกอบดวย 
   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม  
เพื่อกระตุนความตองการซ้ือ 
   1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ 
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
   1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน  
จัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความตองการซ้ือ 
   1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ  
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ท่ัวๆไป เหลานี้ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือ 
   1.1.5 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
อยูภายนอกองคกร ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก 
   1.1.6 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค  
เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
   1.1.7 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก ถอน 
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 
   1.1.8 ส่ิงกระตุนทางกฎหมาย และการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพ่ิม  
หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูบริโภค 
   1.1.9 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใน 
เทศกาลตาง จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 
 2. ส่ิงกระตุนภายใน (Internal Stimulus) ประกอบดวย ส่ิงกระตุนท่ีเกิดจากสัญชาตญาณ 
นิสัยกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา กลาวคือ ส่ิงกระตุนภายใน หรือ
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือกลองดํานั้นมีอิทธิพลจากปจจัยหลายดานดังไดกลาวตอไปนี้ 
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  กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) 
                      ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพล
จากลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ  
  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ 
คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  
  2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวยข้ันตอน
ดังนี้ 
 
         
การรับรู
ปญหา 

การคนหา 
ขอมูล 

การประเมินผล 
ทางเลือก 

กาตัดสินใจ 
ซ้ือ 

      พฤติกรรม   
   ภายหลังการซ้ือ 

 

ภาพประกอบ 3  แสดงจําลองกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ข้ัน 

 
 ท่ีมา: Gary Armstrong; & Philip Kotlor. (2003).  Marketing and Introduction.  P. 204. 
 
   2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) การท่ีผูบริโภครูจักปญหา ซ่ึงหมายถึง 
ผูบริโภคทราบความจําเปน และความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในข้ันนี้ก็คือ จัดส่ิงกระตุน
ความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจําหนาย หรือการสงเสริมการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
ตองการในสินคา 
   2.2.2 การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหา นั่นคือเกิดความ 
ตองการในข้ันท่ี 1 แลวก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
    1) แหลงขอมูล ไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก 
    20 แหลงการคา ไดแก ส่ือโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการข้ันนี้ คือ พยายามจัดขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคา และแหลงบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
   2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การพิจารณาเลือก 
ผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมไดในข้ันท่ี 2 หลักเกณฑท่ีพิจารณาคือ 
    1) คุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ เชน รูปราง รูปทรง 
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    2) การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ เชน ราคาเหมาะสม 
คุณภาพสูง 
    3) ความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคา หรือภาพลักษณซ่ึงความนาเช่ือถือนี้จะมี
อิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ 
    4) เปรียบเทียบระหวางยี่หอตางๆ   งานของนักการตลาดท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการในข้ันนี้คือ การจัดสวนประสมการตลาดดานตางๆ ใหเหมาะสม 
   2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ ( Purchase Decision) การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑยี่หอใด
เนื่องจากมีการประเมินผลทางเลือกตางๆ มาแลว ผูบริโภคจําตองตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบ
มากท่ีสุดและปฏิเสธที่จะซ้ือสินคาท่ีตนเองไมมีความพอใจท่ีจะซ้ือ 
   2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ( Post-Purchase Behavior)  เปนความรูสึกพอใจ  
หรือไมพอใจ หลังจากมีการซ้ือผลิตภัณฑไปแลว ความรูสึกข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และความ
คาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตามท่ีคาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก คือ ผูบริโภคมีความ
พึงพอใจและมีแนวโนมท่ีจะซ้ือซํ้า แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรงตามความตองการ หรือตํ่ากวาท่ี
คาดหวังยอมเกิดผลในทางลบ นั่นคือ ผูบริโภคไมพอใจ และแนวโนมท่ีจะไมซ้ือซํ้าคอนขางสูง 
 จากภาพประกอบ 3 ผูวิจัยจะศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยจะทําการศึกษา
เฉพาะข้ันท่ี 4 ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค 
 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 คอตเลอร  (Kotlor. 2000: 14) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา เปนกลุม
ของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมาย  
 ธงชัย สันติวงษ (2540: 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง การ
ผสมท่ีเขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑท่ี
เสนอขายและระบบการจัดจําหนายซ่ึงไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ี
ตองการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2546: 53) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา 
เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
 เสรี วงษมณฑา (2547: 17) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4Ps) ไววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใช
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รวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปนเคร่ืองมือท่ีใชรวมกันเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารขององคกร 
 จากความหมายขางตน พอจะสรุปไดวาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงเปนกลุมของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคกรใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย 
 
 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)  เปนเคร่ืองมือท่ีประกอบดวยส่ิงตางๆ 
ดังตอไปนี้   (ศิริวรรณ เสรีรัตน;  และ คณะ. (2546: 53 - 55) 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย ส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 
สถานท่ี บุคคลหรือความคิด (Walker; & Stanton. 2001:9) ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตน     ก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายไดการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
  1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ(หรือ) ความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 
  1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
  1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของ
บริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปามาย 
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
  1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product  Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product  
Line) 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ 
(Walker; & Stanton. 2001:7) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเอง ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึน
ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ
ผลิตภัณฑ กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น      
ผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึง 
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  2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของ
ลูกคา ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น   
  2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
  2.3 การแขงขัน 
  2.4 ปจจัยอ่ืนๆ 
 3.   การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด  
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว
สินตา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนาย จึง
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ  Distribution Channel หรือ
Marketing Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับ การเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิ
ในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ (Walker; & 
Stanton. 2001: 3)  หรือหมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไป
ยังตลาด ในชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซ่ึง
อาจจะใชชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต (Producer) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชองทางออม (Indirect Channel) จากผูผลิต (Producer) ผานคน
กลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 
  3.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 
Distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผนและ
การควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายใน
การบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงหวังกําไร (Armstrong; & Kotlor. 2003: 5) 
หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ การเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
   3.2.1  การขนสง (Transportation) 
   3.2.2  การเก็บรักษาสินคา %( Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) 
   3.2.3  การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 
              4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล (Semenic.2002.: 563) โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ให
เกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Walker; & Stanton. 2001:10) หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูล
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ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย 
(Personal Selling) ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือใน
การติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคกรอาจใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใช
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรือ 
IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและ 
(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ (Belch.2001: GL) กล
ยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ 
   4.1.1  กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) 
   4.1.2  กลยุทธส่ือ (Media Strategy)  
  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการส่ือสารระหวางบุคคลกับ
บุคคล เพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาตอความคิด 
(Belch. 2001: GL9) หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธ
อันดีกับลูกคา (Armstrong; & Kotlor.  2003: 5) งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ 
   4.2.1  กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy)  
   4.2.2  การบริหารหนวยงานขาย (Sales force Management)  
  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุน
หนวยงาน (Sales Force) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) โดย
มีจุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด (Belch.2001: GL 11) เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการ
ซ้ือท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Walker; & Stanton. 2001:11) ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง
การจัดจําหนาย การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 
   4.3.1  การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer 
Promotion)  
   4.3.2  การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง  (Trade 
Promotion)  
   4.3.2  การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงพนักงาน (Sales 
Force Promotion)  
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   4.3.3  การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงพนักงาน (Sales 
Force Promotion)  
  4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations หรือ PR) มี
ความหมายดังนี้ 
   4.4.1  การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ
ตราสินคา หรือบริษัท ท่ีไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานส่ือ
กระจายเสียง หรือส่ือส่ิงพิมพ (Arens.2002: IT 17) การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ  
   4.4.2 การประชาสัมพันธ (Public Relations หรือ PR) หมายถึง ความพยายามในการ 
ส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองคกรหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบาย ให
เกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง (Walker; & Stanton. 2001:10) มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม หรือปองกันภาพพจน 
หรือผลิตภัณฑของบริษัท 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณา 
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ
โฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) มีความหมายตางกันดังนี้ 
   4.5.1  การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct Response Marketing) เปน
การติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการ
ตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ท้ังนี้
ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและการใชส่ือตางๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชส่ือโฆษณา และ แคต
ตาล็อก (Arens. 2002: IT 16) 
   4.5.2  การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโยตรง (Direct Response Advertising)
เปนขาวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสง
ขาวสาร ซ่ึงอาจจะใชจดหมายตรง หรือส่ิงอ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือปายโฆษณา (Arens. 
2002: IT 6) 
   4.5.3 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือตรง (Online Advertising) หรือการตลาด
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing หรือ E-Marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร หรือ อินเตอรเน็ต เพ่ือส่ือสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑ หรือบริการโดยมุงหวังผลกําไร
และการคา เคร่ืองมือท่ีสําคัญในขอนี้ประกอบดวย 
    1) การขายทางโทรศัพท 
    2) การขายโดยใชจดหมายตรง 
    3) การขายโดยใชแคตตาล็อก 
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    4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการ
ตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
              คําวา “ทัศนคติ” มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 
               อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 190) ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกของความรูสึกท่ีอยูภายในท่ี
สะทอนใหเห็นถึงความโนมเอียงของบุคคลวาชอบหรือไมส่ิงตางๆ เชน ตรายี่หอ บริการ หรือ รานคา
ปลีก เปนตน อาจกลาวไดวา ทัศนคติ เปน “แงคิด หรือ Point-of-View” ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแง
คิดดังกลาวเปนวิธีการอยางงายที่จะบงบอกถึง “แนวโนมท่ีจะกอปฏิกิริยาแบบถาวร” ท้ังแง คิดและ
แนวโนมดังกลาวสอใหถึงความคิดเห็น (Opinion) ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดเม่ือเวลาผานไป เนื่องจาก
ทัศนคติเปนมาจากกระบวรการทางจิตวิทยา เราจึงไมอาจสังเกตทัศนคติไดโดยตรงแตตองสรุปเอาจาก
ส่ิงซ่ึงคนพูดหรือส่ิงซ่ึงคนทํา 
               ชิพแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง 
ความโนมเอียงท่ีเรียนรู เพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียงพอใจหรือไม
พอใจตอบางส่ิง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา 
ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทําอะไร 
                 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2546: 214) ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดานอารมณ และแนวโนมการปฏิบัติท่ีมีผลตอความคิดหรือส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง (Kotler. 2003: 199) หรือหมายถึง แนวโนมของการเรียนรูจะตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ
ความคิดท่ีลักษณะความพึงพอใจหรือไมพอใจ (Etzel; Walker; & Stanton. 2001: G-1) 
                จากความหมายของทัศนคติท่ีกลาววา สรุปไดวา ทัศนคติเปนความคิดเห็นเกี่ยวของกับ
ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอวัตถุ คน หรือเหตุการณตางๆซ่ึงความรูสึกนั้นจะสงผลตอพฤติกรรมท่ี
บุคคลจะแสดงออกตอส่ิงนั้น ทัศนคติเปนเร่ืองของจิตใจ ความเช่ือ ทาทีความรูสึก และความโนมเอียง
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงมีผลทําใหแสดงพฤติกรรมออกมา 
 
 ประเภทของทัศนคติ 
 ทัศนคติแบงประเภทไดดังน้ี (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 174 - 175) 
               1.  ความเชื่อ (Beliefs) คือความโนมโอนเอียงท่ีทําใหตองยอมรับ เพราะเปนขอเท็จจริงและ
เปนส่ิงท่ีมีการสนับสนุนโดยความเปนจริง หรือขอมูลอื่นใดท่ีมีน้ําหนักมากความเช่ือสวนใหญจะเปนส่ิง
ท่ีมีเหตุผลท่ีถาวร แตอาจจะมีหรือไมมีความสําคัญก็ได 
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               2.  ความคิดเห็น (Opinions) คือ ความโนมเอียงท่ีไมไดอยูบนพื้นฐานของความแนนอนความ
คิดเห็นนั้นอาจเปนขอเท็จจริงบางอยาง แตขอเท็จจริงนั้น เปนเพียงขอสรุปของคําแนะนําท่ีผูบริโภค
แสดงออก ความคิดเห็นมักเกี่ยวของกับคําถามในปจจุบันและงายท่ีจะเปล่ียนแปลง 
               3.  ความรูสึก (Feelings) คือความโนมเอียงซ่ึงมีพื้นฐานมาจากอารมณโดยธรรมชาติ 
               4.  ความโนมเอียง (Inclination) คือรูปแบบบางสวนของทัศนคติเม่ือผูบริโภคอยูในภาวะที่
ตัดสินใจไมได 
                5.  ความมีอคติ (Bias) คือความเช่ือทางจิตใจท่ีทําใหเกิดอคติหรือความสียใจทางตรงขามกับ
ขอเท็จท่ีมีอยู 
 
 หนาท่ีของทัศนคติ 
                  1. หนาท่ีในการปรับตัว (Adjustment function) เปนหนาท่ีที่เกี่ยวกับวิธีการท่ีมีผูบริโภคจะ
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางไร ซ่ึงหนาท่ีของการปรับตัวนี้บุคคลจะพยายามใหไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด ขณะเดียวกัน บุคคลก็จะพยายามใหไดรับความเจ็บปวดหรือไดรับการลงโทษใหนอยท่ีสุด จาก
ส่ิงแวดลอม 
   2.  หนาท่ีในการปองกันตนเอง (Ego-defensive function) คือการท่ีคนเราใชเปนเคร่ืองมือใน
การลดความกังวล หรือในการปองกันตนเองจากส่ิงแวดลอมท่ีเขาไมยอมรับ หรือจากแรงกดดันท่ีอยู
รอบๆตัวเรา 
                3.  หนาท่ีในการแสดงออกซ่ึงคานิยม (Value-expressive function) การแสดงออกซ่ึงคานิยมท่ี
มีของบุคคลคือการแสดงออกซ่ึงทัศนคติ ซ่ึงมีผลตอการสะทอนใหเห็นถึงประเภทของบุคคลท่ีเรามองตัว
ของเราวาเปนบุคคลเชนไร เราจะเห็นผูบริโภคมีการแสดงออกซ่ึงคานิยมไดจากผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคซ้ือ 
                4.  หนาท่ีในการแสดงออกซ่ึงความรู (Knowledge function) หนาท่ีในการแสดงออกซ่ึงความรู
ประกอบดวยวิถีทางที่บุคคลจะใหความหมายตอส่ิงตางๆท่ีกระจัดการจายอยูรอบตัวของบุคคลภายใน
โลก 
 
 คุณสมบัติของทัศนคติ 
              1.  ทัศนคติตองมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสมอ (The attitude object) เนื่องจากทัศนคติเปนแงคิดท่ี
บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนั้น บุคคลไมอาจมีทัศนคติไดถาปราศจาก “ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง” ท่ีบุคคลจะเกิด
ความรูสึกตอส่ิงนั้น 
               2.  ทัศนคติมีลักษณะแสดงถึงความพรอมท่ีจะแสดงออก (Readiness to act) ทัศนคติเปนตัว
เร่ิมของการแสดงออกของผูบริโภค นอกจากนี้ทัศนคติยังเปนเคร่ืองมือในการแสดงออกแบบงายของ
พฤติกรรม 
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            3.  ทัศนคติตองมีลักษณะเปนข้ัว (Consumer attitudes have polarity) หมายถึงทัศนคติตอง
แสดงทิศทางซ่ึงจะเห็นไดจากการกระทําของผูบริโภคตอปญหาทางการตลาดสามารถเกิดจากทัศนคติใน
ลักษณะท่ีเปนบวกหรือลบก็ได 
             4.  ทัศนคติของผูบริโภคมีความเขมแข็งแตกตางกัน (Consumer sttitudes vary in intensity) 
ทัศนคติผูบริโภคมีความเกี่ยวของกับระดับข้ันของความรูสึก ไมวาทัศนคติจะมีข้ัวไปทางไหนก็ตาม
ผูบริโภคสามารถประเมินทัศนคติของตนท่ีมีตอผลิตภัณฑในแงบวกแบบมากท่ีสุดคอนขางมาก หรือใน
แงบวกเฉยๆ เชนเดียวกับการประเมินในแงลบดวย 
               5.  ทัศนคติมีรูปแบบในการแสดงออกเสมอ (Attitudes display structure) ทัศนคติของ
ผูบริโภคจะแสดงออกในรูปแบบหน่ึงเสมอ ซ่ึงจะทําใหงายตอการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภครูปแบบ 
(Struture) หมายถึง ขอเท็จจริงจริงท่ีมีแบบแผนหรือองคประกอบของความเช่ือม่ันท่ีม่ันคงและความรูสึก
ท่ีบุคคลมีทัศนคติท่ีบุคคลมีตอสภาพการซ้ือหนึ่ง มักจะคลายกันกับความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสภาพการซ้ือ
อ่ืนๆดวย 
              6.  ทัศนคติมีความสมบูรณท่ีแตกตางกัน (Completeness of attitude varies) ทัศนติของ
ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีแสดงคุณสมบัติอยางหน่ึงท่ีเรียกวา “ความสมบูรณ” บางคร้ังอาจเปนไปไดวา
ผูบริโภคมีทัศนคติเกิดขึ้นเนื่องจากขาวสารที่ไมสมบูรณ 
               7.  ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู (Attitudes are a learmed predisposition) ทัศนคติเกิด
จากการเรียนรู ซ่ึงกอตัวข้ึนมาจากผลของประสบการณโดยตรงกับสินคา ขาวสารท่ีไดรับมาจากผูอ่ืน 
               8.  ทัศนคติมีลักษณะท่ีม่ันคงไมคอยเปล่ียนแปลง (Attitudes have consistency) ทัศนคติมักจะ
มีลักษณะมั่นคงไมคอยเปล่ียนแปลง และมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ความมั่นคงของทัศนคติไมไดหมายความวาจะคงที่หรือถาวร ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตส่ิงท่ี
แสดงถึงความมั่นคงของทัศนคติ คือเราคาดวาพฤติกรรมผูบริโภคจะเปนไปในทางเดียวกันกับทัศนคติท่ี
เขามี 
               9.  ทัศนคติข้ึนภายใตสถานการณใดๆ (Attitudes occur within a situation) ทัศนคติของ
ผูบริโภคเกิดข้ึนภายในและถูกกระทบโดยสถานการณ คําวาสถานการณ หมายถึงเหตุการณตางๆหรือ
กรณีแวดลอมตางๆ ซ่ึง  ณ  เวลาหนึ่งมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติ กับพฤติกรรม
สถานการณเฉพาะเจาะจงใดๆ อาจทําใหผูบริโภคตอพฤติกรรมในทิศทางท่ีไมสอดคลองกับทัศนคติของ
เขา 
 
 องคประกอบของทัศนคติ 
 1.  สวนของความเขาใจ (Cognitive component) หมายถึง สวนหนึ่งของโมเดลองคประกอบ
ทัศนคติ 3 ประการ ซ่ึงแสดงความรู (knowledge) การรับรู (Perception) และความเช่ือถือ (Belief) ซ่ึง
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ผูบริโภคท่ีมีตอความคิดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Schiffman ; & Kanuk. 1994: 657) สวนของความเขาใจเปน
สวนประกอบแรก ซ่ึงก็คือความรูและการรับรูท่ีไดจากการประสมประสานกับประสบการณโดยตรงตอ
ทัศนคติและขอมูลท่ีเกี่ยวของจากหลายแหลงขอมูล ความรูนี้ และผลกระทบตอการเรียนรูจะกําหนด
ความเช่ือถือ (Belief) ซ่ึงหมายถึง สภาพดานจิตใจซ่ึงสะทอนความรูเฉพาะอยางของบุคคลและมีการ
ประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Schiffman ; & Kanuk. 1994: 657) ซ่ึงก็คือ การที่ผูบริโภคมี
ทัศนคติตอส่ิงหนึ่ง คุณสมบัติของส่ิงหนึ่ง หรือพฤติกรรมเฉพสะอยางจะนําไปสูผลลัพธเฉพาะอยาง 
       2.  สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง สวนของโมเดลองคประกอบทัศนคติ 
3 ประการ ซ่ึงสะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคที่มีตอความคิดหรือ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) สวนของอารมณและความรูสึกมีการคนพบโดยผูวิจัย
ผูบริโภคซึ่งมีการประเมินผลเบ้ืองตนโดยธรรมชาติซ่ึงมีการคนพบโดยการวิจัยผูบริโภคซ่ึงประเมิน
ทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด โดยการใหคะแนนความพึงพอใจหรือไมพอใจ ดีหรือเลวเห็นดวยหรือมเห็น
ดวย 
             3.  สวนของพฤติกรรมหรือการกระทํา (Cognitive component หรือ Behavior หรือ Doing) 
หมายถึง สวนหนึ่งของโมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซ่ึงสะทอนถึงความนาจะเปนหรือ
แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบริโภค ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอทัศนคติท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรืออาจ
หมายถึงความจั้งใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy) (Schiffman ; & Kanuk. 1994: 658) จากความหมายน้ีสวน
ของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพฤติกรรม และต้ังใจซ้ือของผูบริโภคดวยคะแนน
ความต้ังใจของผูซ้ือสามารถนําไปใชเพื่อประเมินความนาจะเปนของการซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคหรือ
พฤติกรรมใดอยางหนึ่ง 
 
 ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 การเกิดทัศนคติ (Attitude) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แลวเกิดการเรียนรู (Learning) โดยการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากการเรียนรู 3 ทฤษฎี คือ 
 1. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning) จากการทดลองของ (Paviov) 
โดยการใหอาหารสุนัขพรอมกับการส่ันกระดิ่ง สุนัขจะเกิดการเรียนรูวา เม่ือไดยินเสียงกระดิ่งก็ไดกิน
อาหาร ดังนั้น ในลําดับตอมาเม่ือส่ันกระดิ่ง โดยไมมีอาหาร สุนัขก็จะน้ําลายไหลตัวอยางของการ
ประยุกตใชทฤษฎีนี้ของนักตลาดเม่ือเกิดความพึงพอใจตราสินคาก็จะเกิดการจดจําตราสินคานั้นไวใน
ภายหลังเม่ือมาพบตราสินคานั้น เราก็จะทราบวาเปนตราสินคาท่ีเราชอบ ซ่ึงจะนําไปสูการซ้ือสินคานั้น 
 2. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขในการปฏิบัติ (Instrumental conditioning) ในกรณีนี้ถาผูบริโภค
ทดลองใช และซ้ือผลิตภัณฑแลว มีความพึงพอใจ เขาก็ซ้ือสินคานั้นซํ้าอีก การเรียนรูของทฤษฎีนี้เกิดข้ึน
จากการลองผิดลองถูก ถาไดรับการเสริมแรงดานความพอใจ ก็จะมีผลกระทบตอการกระทําซํ้าแตใน
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กรณีท่ีเปนการเสริมแรงดานลบ (ความไมพึงพอใจ) จะไมสามารถกระตุนพฤติกรรมนั้นได นักการตลาด
ใชการเสริมแรงดานลบ เพื่อแสดงส่ิงบอกเหตุท่ีไมพึงพอใจจากการไมใชผลิตภัณฑ 
 3. ทฤษฎีการเรียนรูความเขาใจ (Cognitive learning theory) เปนทฤษฎี ซ่ึงเปนผลจากการ
เปล่ียนแปลงความรู และความเขาใจของบุคคล จากการเกิดความรู กระบวนการความคิดตลอดจนการ
แกปญหาของผูบริโภค และการเกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
 
 เทคนิคการวัดทัศนคติ 
                กุณฑลี เวชสาร (2542: 102 - 105) กลาววา เทคนิคท่ีใชในการวัดทัศนคติเทคนิคของการต้ัง
คําถามในแบบสอบถามสําหรับวัดทัศนคติสามารถแบงเปน 2 เทคนิคใหญๆคือ เทคนิคในการ
ติดตอส่ือสารกับผูถูกถาม (Communication techniques) และเทคนิคท่ีใชในการสังเกต (Observation 
technique) 

 
4. “ผักปลอดสารพิษ”  
           หมายถึง ผักท่ีมีระบบการผลิตท่ีไมมีการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูรวมท้ังไมใช
ปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืชผัก รวมท้ังใชปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต โดยผลผลิตท่ีไดไมมีพิษ
ตกคางอยูหรือมีสารพิษตกคางอยูแตจะตองไมเกินระดับมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 163 พ . ศ . 2538 ลงวันที 28 เมษายน 2538  
            การปลูกผักใหปลอดสารพิษเปนการนําเอาวิทยาการตาง ๆ มาใชผสมผสานกันอยางเหมาะสม 
ท้ังในดานพันธุผัก ความอุดมสมบรูณของดิน การเขตกรรม การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว 
การดูแลรักษา คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพกอนการบรรจุเพื่อนําออกจําหนาย รวมท้ัง
การเลือกใชภาชนะ สําหรับบรรจุ ตลอดจนการขนสงและการตลาด  
 
 หลักการในการปลูกพืชผักใหปลอดสารพิษ 
            หลักการท่ีสําคัญในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยยึดหลักการการไมใชสารเคมีจะยึดหลักการ 
นําเอาวิธีการปองกัน และกําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกันหรือวิธีผสมผสานท้ังนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของเกษตรกร ของผูบริโภค และรักษาส่ิงแวดลอมแตการท่ีจะปองกันและกําจัดศัตรูพืชให
ไดผลนั้นจะตองเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสม ประหยัด และมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 
 ความสําคัญของพืชผักปลอดสารพิษ  
          ผักเปนพืชท่ีทุกคนตองบริโภคเปนประจําทุกวันไมมากก็นอยแตกตางกันไป เนื่องจากผัก
ประกอบไปดวยสารอาหารท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยหลายอยาง ไดแก วิตามินและแรธาตุ
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ตางๆ โดยเฉพาะธาตุเหล็กและแคลเซียมแปงและนํ้าตาลจะเปนแหลงพลังงานและใหความอบอุนแก
รางกายเซลลูโลสและไฟเบอรซ่ึงชวยในระบบการยอยอาหารและขับถายของรางกาย ชวยใหเกิดพลังงาน
ใหมีความตานทานตอโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ของรางกาย และยังชวยใหรางกายฟนหายจากโรคไดอยาง
รวดเร็ว  
            การไดบริโภคผักตาง ๆ ท่ีปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณท่ีเหมาะสมเปนประจําจะชวยให
รางกายมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในทางตรงกันขามหากรางกายขาด
อาหารประเภทผักหรือไดรับไมเพียงพอหรือบริโภคผักท่ีมีสารพิษตกคางในปริมาณมากเขาไปจะทําให
รางกายออนแอ ระบบตาง ๆ ของรางกายทํางานไดไมปกติ อาจเกิดอาการผิดปกติข้ึน ทําใหความ
ตานทานโรคตาง ๆ ของรางกายลดลง เพราะฉะน้ันผักจึงเปนพืชท่ีนิยมบริโภคกันทุกครัวเรือน โดยจะ
สังเกตไดจากอาหารเกือบทุกชนิดจะตองมีผักเปนสวนประกอบในการชูรสอาหารจานโปรดใหมีรสชาติ
ดีข้ึน หรือใชประดับจานอาหารใหสวยงามนารับประทานยิ่งข้ึน  
              เนื่องจากคานิยมในการบริโภคผักของประชาชนโดยท่ัวไปมักจะเลือกบริโภคผักท่ีสวยงาม ไม
มีรองรอยการทําลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทําใหเกษตรกรที่ปลูกผักจะตองใชสวยงามตาม
ความตองการของผูบริโภค เม่ือผูซ้ือนําผักมาบริโภคอาจจะไดรับอันตรายจากสารพิษท่ีตกคางอยูในผัก
นั้นได ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวเกษตรกรจึงควรหันมาปลูกผักปลอดสารพิษกันใหมากข้ึน
กวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยมีผักท่ีสะอาดและปลอดสารพิษบริโภค
ในชีวิตประจําวัน หรือถามีความจําเปนท่ีจะบริโภคผักควรจะเลือกผักท่ีมีความตานทานโรคแมลงและ
เปนผักท่ีลางงาย  
 
 สาเหตุการเกิดสารพิษตกคางในพืชผัก  
            จากผลการสุมตัวอยางผักจากแหลงปลูกและแหลงจําหนายผักหลายจังหวัดท่ัวประเทศ โดย
กองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบวามีปริมาณสารพิษตกคางอยูในผักหลายประเภทหลาย
ชนิด ซ่ึงสารพิษท่ีตกคาง ในผักเหลานั้นบางชนิดมีพิษสูงถึงข้ันเปนอันตรายตอผูบริโภคทันทีท่ีไดรับ
สารพิษเขาสูรางกาย ซ่ึงการเกิดสารพิษตกคางในผักนั้นมีสาเหตุมาจากหลายประการไดแก 
            • เกิดจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีชอบเลือกซ้ือเฉพาะผักท่ีสด สวยงาม ไมมีรองรอยการ
ทําลายของโรคและแมลง 
           • ผูปลูกผักบางรายมีความรูและประสบการณในเร่ืองของสารเคมีเปนอยางดีแตไมนําหลักการ
ใชท่ีถูกตองไปปฏิบัติหรือละเลยเสีย โดยมุงหวังแตประโยชนผลกําไรและความสะดวกเปนหลัก โดย
ขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
           • ผูปลูกผักบางรายขาดความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดโรคและแมลงท่ีถูกตอง เม่ือ
ประสบปญหาการเขาทําลายของโรค และแมลง ทางเลือกแรกท่ีนํามาใชคือ การฉีดพนสารเคมีโดยไมได
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คํานึงถึงวิธีการอื่นเลยเนื่องจากสารเคมีมีประสิทธิภาพสูง ใหผลเร็ว สะดวกในการใช และหาซ้ือไดงาย 
ดังนั้นเม่ือชาวสวนผักนิยมใชกันอยางแพรหลายปญหาท่ีตามมาก็คือเกิดสารพิษตกคางในผักท่ีเกินคา
ความปลอดภัย ซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งตอเกษตรกรและผูบริโภคผัก 
           • ประชาชนโดยท่ัวไปยังมีมาตรฐานในการครองชีพท่ีไมสูงนัก มีพฤติกรรมในการใชชีวิตและ
บริโภคท่ีงายๆโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคเทาทีควร ผักปลอดภัยจากสารพิษจึงไมไดรับ
ความนิยมมากนัก 
 

5. โครงการพระราชดําริ "โกลเดน เพลซ"  
 ความเปนมา  
            แตเดิม มีพื้นท่ีสวนหน่ึงในบริเวณถนนพระราม 9 เปนท่ีดินและอาคารสวนพระองคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงใหบริษัทเอกชนเชาดําเนินธุรกิจรานคาปลีก ทําให
ประชาชนสวนใหญเขาใจวาเปนรานของพระองคทาน ตอมามีเสียงเขาพระกรรณในลักษณะวา รานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ขายของแพง ท้ังท่ีรานดังกลาวเปนเพียงผูเชาท่ีดินและอาคารไป
ดําเนินการเทานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระราชดําริวา โครงการในพระราชดําริท่ี
พระองคทานไดสงเสริมไวมีจํานวนมาก สามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย แตสินคาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานหลายชนิดยังไปไมถึงผูบริโภคมากเทาท่ีควร ดังนั้น เม่ือหมดสัญญาเชา พระองคทานจึงทรง
กอตั้งบริษัท สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภข้ึนมา เพื่อดําเนินการพัฒนาชองทางการคาปลึกท่ี
เหมาะสมแกผูผลิตและผูบริโภค โดยพระราชทานนามรานวา "โกลเดน เพลซ" (GOLDEN PLACE) เปด
ดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 เปนตนมา ปจจุบันมีจํานวนท้ังส้ิน 5 สาขา ซ่ึงยังถือเปน
โครงการทดลองเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบและการจัดการท่ีเหมาะสม สําหรับดําเนินการตอไปในอนาคต 
 
 วัตถุประสงคการดําเนินการ  
 1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชประสงคท่ีจะใหราน "โกลเดน เพลซ" เปนตนแบบ 
ของรานคาปลีกของไทยท่ีมีรูปแบบ และการจัดการท่ีเหมาะสมกับประชาชนไทย โดยใหเปนบ
ประโยชนท้ังใน ดานผูบริโภคที่ไดซ้ือสินคาดี มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม และดานผูผลิตท่ี
สามารถจําหนายสินคาไดโดยไมขาดทุน 
 2.  ราน "โกลเดน เพลซ" จะเปนแหลงรวบรวมผลิตภัณฑตางๆ จากโครงการตามพระราชดําริ 
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล สินคา
เกษตรแปรรูป สินคาในทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตและจิตท่ีผองใส" สินคาตองมีคุณภาพตอ
ชีวิต สินคามีความหลากหลาย และราคาไมแพง 
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 3. เปนชองทางการจําหนายสินคาปลอดภัยจากสารพิษ สินคาโครงการตามพระราชดําริ สินคา
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และสินคาในโครงการอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนเกษตรกรกลุมแมบานตางๆ 
รวมท้ังสินอุปโภคบริโภคท่ัวไป โดยมีเจาหนาท่ีใหคําแนะและตรวจสอบคุณภาพถึงแหลงผลิต ตลอดจน
ถายทอดความรู เทคโนโลยีใหกับเกษตรกรเพื่อผลิตสินคาใหไดมาตรฐานสากล 
 4. วิสัยทัศนของพระองคทานทรงตองการให "โกลเดน เพลซ" เปนตนแบบและขยายสาขาได
อยางกวางขวางตอไปในอนาคต 
 
 ขอมูลเก่ียวกับบริษัท  
 1.  ทุนจดทะเบียน  
บริษัท มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 10 ลานบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงถือหุนในนามสวน
พระองค 70% และโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายธนินท เจียรวนนท และนายวัลลภ เจียรวนนท 
ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑรวมถือหุนในนามสวนตัว อีก 30% โดย
จัดสงทีมงานระดับผูบริหารที่เช่ียวชาญไปชวยจัดระบบดานการบริหารและการจัดการ  
 2.  จํานวนสาขา  
  ปจจุบัน "โกลเดน เพลซ" มีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 7 สาขา ดังนี้ 
  1) สาขาตึกซีพีทาวเวอร สีลม มีขนาด 2 คูหา ตั้งอยูในยานธุรกิจขนาดใหญ เวลาทําการวัน
จันทร-ศุกร เวลา 07.00 – 20.30 น. และวันเสาร เวลา 09.00 – 18.00 น. 
  2) สาขาหัวหิน มี 2 สาขา ขนาด 2 คูหา ตั้งอยูในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยวทางทะเล 
ปจจุบันเปดตลอด 24 ชม. ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2545 เปนตนมา 
  3) สาขาพระราม 9 มีขนาดประมาณ 400 ตร.เมตร ตั้งอยูในยานพักอาศัย เวลาทําการเปดทุก
วัน เวลา 08.00 – 22.00 น. 
  4) สาขาสะพานสูง มีขนาดใหญท่ีสุดประมาณ 600 ตร.เมตร ตั้งอยูในยานพักอาศัย เวลาทํา
การเปดทุกวัน เวลา 08.00 - 22.00 น. 
  5) สาขาศูนยราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ เปนการยายทําเลท่ีตั้งเดิมคือ รานสาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มายังสถานท่ีใหม เปดดําเนินการต้ังแตวันท่ี 9 ส.ค. 2553 เปนตนไป และเปด
บริการทุกวันเวลา 06.00 น. - 20.00 น.  
  6)  สาขาศิริราช อยูในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เปดทําการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. 
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 กลยุทธการตลาด  
 1)  ดานผลิตภัณฑ (Product)  
             ราน "โกลเดน เพลซ" ในขณะน้ีเปนชวงท่ีถือวาเปนการทดลองดําเนินการ เพื่อหารูป แบบ
ท่ีเหมาะสมในการขยายตัวตอไปในอนาคต ดังนั้น รูปแบบและขนาดพ้ืนท่ีของสาขาท่ีมีอยูจึงมีความ
แตกตางกันและยังไมมีขอ สรุปวาจะมีโครงสรางเปนลักษณะ Convenience Store หรือ Supermarket 
เนื่องจากสินคาภายในรานจะเนนขายสินคาสดมากกวาสินคาแหง โดยกําหนดวาจะเปนสถานท่ีจําหนวย
สินคาปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิต และจิตท่ีผองใส  
              ปจจุบัน สินคาภายในมีจํานวนท้ังส้ินประมาณ 5,000 SKUs (Stock Keeping Units) สินคา
เกษตรท่ีจําหนายภายในรานจะตองไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนไดบริโภคสินคาท่ีปลอดภัยแก
รางกาย เนนการทําธุรกิจคาปลีกแบบยั่งยืน โดยในรอบรัศมี 100 กม. รอบราน "โกลเดน เพลซ" ควรจะ
เปนฐานในการผลิตเพื่อจะไดประหยัดคาขนสง และสะดวกตอการใหคําแนะนําทางดานวิชาการแต
เกษตรกรผูผลิต  
  โดยท่ี การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคาเกษตรมักจะประสบปญหาความไมแนนอนของ
ผลผลิต และสินคาเนาเสียงาย ดังนั้น จึงตองมีการสงเสริมดานการผลิตใหมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
และทําการประมาณ Demand และ Supply ในแตละรานใหใกลเคียงความเปนจริง  
 
  สินคาเดนของราน "โกลเดน เพลซ"  
  • นมสด จากโครงการสวนพระองคจิตรลดา 
  • ปลาทับทิมสดจากฟารม 
  • เนื้อสุกรและเนื้อไก ปลอดภัยจากสารพิษ 
  • ผัก ผลไม ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ มาตรฐาน CODEX 
  • ผักหวานจากโครงการสวนพระองค 
  • วอเตอรเครสพันธุแท จากฝร่ังเศส 
  • ชมพูทองสามสี 
  • แตงโมไมมีเมล็ด พันธุพลูโต 
  • ขาวโพดหวานสองสี โกลเดน เพลซ  
  • ขาวกลอง  
  • จมูกขาวหอมมะลิ 
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 2)  ดานราคา (Price)  
                   สินคาเกษตรเปนสินคาประเภทเนาเสียงาย จึงมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาตํ่า 
ดังนั้น แมราคาจะเปล่ียนแปลงไป ปริมาณเสนอซ้ือก็จะเปล่ียนแปลงไปไมมากนัก คือ แมวาราคาจะ
ลดลง % การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือก็เพิ่มข้ึนไมมาก การตั้งราคาสําหรับสินคาเกษตรกรรมจึงไม
สามารถต้ังราคาขายใหสูงมากได และจะตองมีการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อใหสามารถเก็บสินคาไดนาน
ข้ึน  
  "โกลเดน เพลซ" จะกําหนด Margin คอนขางตํ่าเพ่ือใหผูบริโภคไดซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพ 
และเปนประโยชนตอสุขภาพในราคายุติธรรม ปจจุบัน ยอดขายเฉล่ียตอวันในรานขนาดใหญประมาณ 
100,000 - 200,000 บาท/วัน ดังนั้น การดําเนินการราน "โกลเดน เพลซ" จึงเนนการสรางปริมาณการขาย 
(Volume) ใหสูงมากกวาการใชการต้ังราคา ท้ังนี้ เพื่อใหผูบริโภคไดสินคาดี มีคุณภาพในราคายุติธรรม 
และรานสามารถขยายตัวตอไปไดในระยะยาว  
 3)  ดานสถานท่ีตั้ง (Place)  
                     ปจจุบัน มีผูสนใจติดตอขอลงทุนดําเนินธุรกิจในรูปแบบตางๆ เปนจํานวนมาก โดยขอใช
ช่ือราน "โกลเดน เพลซ" ซ่ึงในการพิจารณาขยาย Outlet นั้น คงจะขยายไดไมมากแตตองอาศัยเวลา 
เนื่องจากสินคาท่ีจําหนวยภายในราน เปนสินคาเกษตรซึ่งมีปญหาดาน Supply ของสินคาเปนหลัก จึง
ตองรอการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาได เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนสาขาท่ีจะเปด
เพิ่มข้ึนและการเลือกทําเลที่ตั้งยัง ตองพิจารณาถึงทําเลท่ีตั้งอยูไมไกลจากแหลงผลิตมากนัก เพื่อประหยัด
คาขนสง  
 4)  ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)  
                     โดย ที่ยังมีปญหาในดาน Supply ของสินคาท่ียังไมสมํ่าเสมอ ดังนั้น จึงยังไมมีการจัด
โฆษณาประชาสัมพันธเผยแพรในลักษณะ Mass Communication มากนัก เพราะหากประชาชนรับส่ือ
แลวมาใชบริการจํานวนมาก แตสินคาของรานยังไมสามารถตอบสนองไดอยางเพียงพอ จะทําใหเกิด
ภาพลักษณในทางลบมากกวา  
                    อยางไรก็ดี ในปจจุบันจึงใชวิธีการประชาสัมพันธแบบปากตอปากซ่ึงทําใหไมส้ินเปลือง 
คาใชจายและผลประกอบการท่ีไดรับก็ดีข้ึนเปนลําดับ  
                 "โกลเดน เพลซ" (GOLDEN PLACE) นับไดวาเปน Concept ของรานคาปลีกรูปแบบใหม
โครงการหนึ่ง จากการท่ีเร่ิมทดลองเปดดําเนินการมาต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 และจากการทําวิจัย
สอบถามความตองการของผูบริโภคจะทําใหไดขอสรุปในเร่ือง Concept และขนาดพ้ืนท่ีของรานท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึน ในขณะน้ีก็มีผูท่ีมาของรวมดําเนินการราน "โกลเดน เพลช" ในลักษณะการขอในราน
ดังกลาวจํานวนมาก หากโครงการสามารถวางแผนดาน Supply และ Demand ใหสอดคลองกันได 
โครงการดังกลาวจะประสบความสําเร็จ และกอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพเกษตรใหสามารถผลิต
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สินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพและเปนการเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาเกษตรในรูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรมประกอบกับการลดความผันผวนในเรื่อง ของราคาสินคาเกษตรในตลาดโดยจะสงผลให
การแปรรูปสินคาในอนาคตมีปริมาณท่ี เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีเพิ่มมุลคาการสงออกในสวน
ของสินคาเกษตรในรูปของ Volume (Tons) & Value(Bht.) ที่ สูงข้ึน ซ่ึงแตเดิมภาคเกษตรกรรมท่ีมีการ
สงออกเปนเพียงลักษณะของการสงออกเปน เพียงลักษณะของการสงออกในรูปผลผลิตหรือวัตถุดิบ
เทานั้น ซ่ึงการเพิ่ม Value Added ดังกลาว สามารถทําใหภาคการผลิตโดยรวมสามารถเพ่ิมในดานของ
ราคาท่ีแตกตางจากคูแขง ได สงผลใหเกิดการจางงานเพิ่มข้ึนในดานของเกษตรกรตามมาในที่สุด และยัง
ทําใหรายไดท่ีแทจริงของประชากรโดยรวมเพิ่มสูงข้ึนดวย ซ่ึงเปนผลท่ีตามมาจากการท่ีประชากรใน
สวนท่ีเปนภาคเกษตรมีรายไดท่ีเพิ่ม ข้ึนจากการสงออกนั้นเอง  
                    โครงการ "โกลเดน เพลซ" จะเปนชองทางใหสินคาเกษตรท้ังสดและแปรรูป ไดมีโอกาส
พบผูบริโภคที่แทจริง จะสามารถมีสวนในการสรางงานใหกับเกษตรกรเพิ่มข้ึน โดยการใหความรูและ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล ซ่ึงแนวโนมตลาดมีความตองการมากข้ีน 
ซ่ึงจะจูงใจใหเกษตรกรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัย และเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูได
อยางมีประสิทธิภาพคอยขางมาก ประกอบกับการท่ีรัฐเขามาใหความรูในเร่ืองของการพัฒนาการผลิตท่ี
สอดคลอง กับความตองการของตลาดก็จะเปนอีกทางหน่ึงท่ีจะทําใหภาคการผลิตสินคาเกษตร มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 1.  ดานการลงทุน 
  ในขณะนี้มีผู สนใจขอรวมโครงการเปดรานภายใตช่ือ "โกลเดน เพลซ" เปนจํานวนมากท้ัง
ในรูปของ ผูท่ีมีสถานท่ีเอง และตองการดําเนินการในรูปแบบดังกลาว หรือในรูปของการต้ังอยูภายใน
หางฯ ดังนั้น โครงการดังกลาวจึงเปนการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และสามารถดําเนินการ
ธุรกิจในลักษณะ SME'e ได เนื่องจากเปนการลงทุนท่ีไมสูงมากนัก กลาวคือ วิสาหกิจขนาดยอมเก่ียวกับ
การคาปลีกท่ีมีจํานวนแรงงาน ไมเกิน 15 คน สินทรัพยถาวรไมเกิน 30 ลานบาท หรือวิสาหกิจขนาด
กลาง มีจํานวนแรงงาน 16 - 30 คน สินทรัพยถาวร 30 -60 ลานบาท ซ่ึงเปนการสงเสริมการลงทุนใหกับ
ผูคาปลีกรายยอยไดเปนอยางดี และเปนการลงทุนท่ีเหมาะสมภายใตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปจจุบัน 
 2. ดานการบริโภค 
  โครงการ "โกลเดน เพลซ" เนนการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตาม
มาตรฐานสากล ซ่ึง สอดคลองกับแนวโนมความตองการของผูบริโภคปจจุบันท่ีใหความสําคัญดาน 
สุขภาพเพิ่มสูงข้ึนและหันมาบริโภคสินคาปลอดภัยจากสารพิษเพื่อสุขภาพมากข้ึน แตเนื่องจากสินคา
ประเภทดังกลาว ยังไมสามารถหาซ้ือไดอยางแพรหลายในขณะน้ี และผูบริโภคยังมีความรูสึกวาราคา
แพงกวาสินคาเกษตรประเภทเดียวกัน เนื่องจากเกษตรกรยังไมไดรับการแนะนําเทคโนโลยีท่ีถูกตองใน
การผลิตสินคา ท่ีผลิตไดจึงยังมีผลผลิตคอนขางจํากัดและผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร โครงการ 
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"โกลเดน เพลซ" มีนโยบายสงเสริมและการใหความในการผลิต ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
เกษตรกร ประกอบกับการท่ีโครงการ "โกลเดน เพลซ" มีโครงการขยายสาขาไปยังสวนภูมิภาคมากข้ึน 
เพ่ือใหใกลแหลงผลิต ทําใหลดตนทุนการขนสง ดังนั้น จึงคาดวา ในอนาคต สินคาเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษตามมาตรฐานสากล จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน และราคาไมแพง ทําใหผูบริโภคสามารถหาซ้ือไดมาก
ข้ึนผานโครงการ "โกลเดน เพลซ" 
 3.  ดานการสงออก 
  หากโครงการดังกลาวมีการขยายตัวมากขึ้น และผลผลิตมีประมาณมากเพียงพอ สินคา
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล จะมีลูทางท่ีสดใสในการสงออกไดในอนาคต เพราะ
สินคาเกษตรของไทย ไมวาจะเปนผัก ผลไม หรือเนื้อสัตวปจจุบันก็เปน สินคาสงออกท่ีสําคัญอยูแลว 
การมีจุดขายในดานสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ จะทําใหสามารถทําการตลาดสงออกไปอนาคตได
งายข้ึน 
  ดังนั้น จึงกลาวไดวา โครงการ "โกลเดน เพลซ" ตามแนวพระราชดําริดังกลาวสามารถ
สงผลตอการ ฟนฟูภาวะเศรษฐกิจไดโดยตองอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวของภาคเกษตร และภาค
ธุรกิจคาปลีก ซ่ึงจะสงผลดีตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจในระยะยาวไดอีกทางหนึ่ง 
 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                กรรณิการ  นิติอภัยธรรม (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาการเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการวิจัย พบวา เพศ สภาพการอยูอาศัยและ
การศึกษาของบิดา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดานประเภทของอาหาร 
แหลงขอมูลในการรับรูขาวสาร รูปแบบการบริโภคอาหาร และสถานท่ีซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ 
 สาขาวิชามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาการเพื่อสุขภาพ ดานประเภทของอาหาร
รูปแบบการบริโภคอาหาร และสถานท่ีซ้ืออาการเพ่ือสุขภาพ การเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับอาหารหรือมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดานประเภทของอาหาร แหลงขอมูลในการ
รับรูขาวสาร และรูปแบบการบริโภคอาหาร 
 รายไดของนิสิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาการเพื่อสุขภาพ ดานประเภทของ
อาหารรูปแบบการบริโภคอาหาร และสถานท่ีซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ การเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับอาหาร
หรือมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดานประเภทของอาหาร แหลงขอมูลใน
การรับรูขาวสาร และรูปแบบการบริโภคอาหาร 
 รายไดของนิสิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดานประเภทของ
อาหาร แหลงขอมูลในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 
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ขนาดครอบครัว มีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดานประเภทของอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 
 การศึกษาของมารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดานประเภท
ของอาหาร แหลงขอมูลในการรับรูขาวสาร รูปแบบการบริโภคอาหาร และสถานท่ีซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ 
ขวัญใจ ศุกรนันทน (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการประยุกตความเช่ือดานสุขภาพและการสนับสนุนทาง
สังคมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน จากการวิจัย พบวา โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและ
การสนับสนุนทางสังคมมีผลทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีข้ึน และสามารถนําโปรแกรมสุขศึกษา
นี้ไปประยุกตใชกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ และโรงเรียนตางๆตอไป 
 จริยา สอนภักดี (2544) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของแกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัว อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการวิจัย พบวา
แกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัวท่ีมีเพศและอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
แตกตางกันอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร คานิยมในการบริโภคอาหาร แรงสนับสนุนทาง
สังคมในการบริโภคอาหารและความรูเกี่ยวกับการบริโภค มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารโดยภาพรวม และเม่ือพิจารณาในองคประกอบแตละดานของพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พบวา ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร คานิยมในการบริโภคอาหารและแรงสนับสนุน
ทางสังคมในการบริโภคอาหารมีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการรับประทาน และ
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร คานิยมในการบริโภคอาหาร ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
และแรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหารมีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการเลือก
ซ้ืออาหาร เม่ือพิจารณาในองคประกอบของตัวแปรตนแตละดาน พบวา การรับรูความสามารถตนเองใน
การบริโภคอาหาร ความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลือกซ้ืออาหาร คานิยมในลักษณะของอาหาร ความ
คาดหวังในผลดีของการบริโภคอาหาร คานิยมของอาหารเก่ียวกับสุขภาพและการไดรับการสนับสนุน
ขอมูลขาวสารมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแกนนําสาธารณสุขประจํา
ครอบครัวโดยภาพรวม 
 นัยนา เมธา (2544) ไดทําการวิจัย เร่ืองความสัมพันธระหวางความเช่ือ ดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง จากการวิจัย พบวา ระดับของความเช่ือดาน
สุขภาพโดยรวม ดานรวมรับรูถึงโอกาสเสียงตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอน ดานการรับรูถึงความ
รุนแรงของการเปนโรค ดานหรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติตนในเร่ืองของการปองกันและรักษาโรค
ดานการรับรูถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตนและดานปจจัยรวมตางๆของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง 
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 ผลการทดสอบความสัมพันธ พบวา ความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูปวยความดันโลหิตสูงไมมีความสัมพันธกัน แตเม่ือแยกวิเคราะหความเชื่อดานสุขภาพ
ออกเปนรายดานพบวา การรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยจําแนก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหมวดอาหารและความเช่ือ ดานสุขภาพออกเปนรายดาน พบวา การ
รับรูถึงโอกาสเส่ียงตอตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารหมวดแปง และการรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรคมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหมวดเคร่ืองปรุงรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 น้ําฝน  ทองตันไตรย (2541) ไดทําการวิจัยเร่ือง การรับรูความสามารถของตนเองและการ
ปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะอวนในวัยรุนหญิง จากผลการวิจัย พบวา คาเฉล่ียคะแนนการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการปองกันภาวะโรคอวนในวัยรุนหญิง อยูในระดับปานกลาง การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการปองกันภาวะอวนมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติเพื่อปองกันภาวะอวนในวยัรุนหญิง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ปยะพันธ นันตา (2541) ไดทําการวิจัยเร่ืองการรับรูดานสุขภาพ ความสุขภาพของตนเองกับ
การออกกําลังกายของผูสูงอายุ จากผลการวิจัย พบวา การรับรู ดานสุขภาพของผูสูงอายุอยูในระดับดีการ
รับรูความสามารถของตนเองของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง การรับรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับ
การออกกําลังกายของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการรับรูความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธกับการกําลังกายของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลท่ีไดจากการ
วิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานและประยุกตใชในเรื่องของการสงเสริมวิธีการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุตอไป 
 พัชรินทร  สืบสายออน (2546) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริโภคอาหารและการรับรูภาวะโรคของ
ผูปวยความดันโลหิตสูง จากผลการวิจัย พบวา การบริโภคอาหารท่ีควรบริโภคอยูในระดับดีรอยละ 
50.91 และการบริโภคอาหารท่ีไมควรบริโภคอยูในระดับดี รอยละ 53.64 กลุมตัวอยางรับรูภาวะโรคใน
ภาพรวมไดถูกตอง รอยละ 56.36 แตการรับรูประโยชนของการรักษาไมถูกตอง รอยละ 52.73 การรับรู
ภาวะโรคดีมีผลตอการบริโภคอาหารท่ีดีดวย (p<.0001) สวนการบริโภคอาหารกับระดับ ความดันโลหิต
และการรับรูภาวะโรคกับระดับความโลหิต ไมมีความสัมพันธกัน 
 พิกุล เสียงประเสริฐ (2535) ศึกษาความรู และทัศนคติ ความสัมพันธระหวางความรูและ
ทัศนคติปจจัยที่มีสวนตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาสมุนไพรของเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 208 คน พบวา เจาหนาท่ีสาธารณสุขมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในระดับปานกลางรอย
ละ 61.1 มีทัศนคติระดับปานกลางเก่ียวกับการใชสมุนไพรรอยละ 73.1 ความรู และทัศนคติไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.124) ปจจัยท่ีมีผลตอความรูของเจาหนาท่ีสาธารณสุข



 
 

37 

เกี่ยวกับการใชยาสมุนไพรแตกตางกันคือ ปจจัยดานการศึกษา สถานท่ีปฏิบัติงาน และการเขารวม
โครงการประกวดสวนสมุนไพร ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของเจาหนาท่ีสาธารณสุขเกี่ยวกับการใชยา
สมุนไพรแตกตางกันคือปจจัยดานสถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงท่ีไดรับ 
 สุภาพ  วงศพัฒนวุฒิ (2546) ไดทําการวิจัย ความเขาใจ ทัศนคติและการใชตัวช้ีวัดผลการ
ทํางานหลักงานคุมครองผูบริโภคของเจาหนาท่ี สาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคจังหวัด
มุกดาหาร จากผลการวิจัย พบวา ทัศนคติของเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ งานคุมครองผูบริโภคท่ี
มีตอตัวช้ีวัดผลการทํางานหลักงานคุมครองผูบริโภคของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร ใชแนวความคิดอดุลย จาตุรงคกุล.  (2541: 
38 - 39) โดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา 
รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค (Demand) ใน
ตัวสินคาท้ังหลายการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตรช้ีใหเห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหมและตลาด
อ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความสําคัญลง 
        แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศคติใชแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 190)โดย
ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกของความรูสึกท่ีอยูภายใน ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความโนมเอียงของบุคคล
วาชอบหรือไมชอบส่ิงตางๆ เชน ตรายี่หอ บริการ หรือรานคาปลีก เปนตน อาจกลาวไดวาทัศนคติเปน 
“แงคิด หรือ Point-of-View  ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแงคิดดังกลาวเปนวิธีการอยางงายท่ีจะบงบอก
ถึง “แนวโนมท่ีจะกอปฏิกิริยาแบบถาวร” ท้ังแงคิดและแนวโนมดังกลาวสอใหเห็นถึงความคิดเห็น 
(Opinion) ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดเม่ือเวลาผานไป เนื่องจากทัศนคติเปนมาจากกระบวนการทาง
จิตวิทยา เราจึงไมอาจสังเกตทัศนคติไดโดยตรงแตตองสรุปเอาจากส่ิงซ่ึงคนพูดหรือส่ิงซ่ึงคน
ทําการศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติใชเปนประโยชนในการกําหนดตัวแปรตน
ตั้งสมมติฐาน และการออกแบบสอบถาม 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ใชแนวคิดของ Philip Kotler 
(1997) โดยกลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 นักความคิดพฤติกรรมผูบริโภค ใชทฤษฎีของชิฟแมน และคะนุค (Schiffman; & Kanuk. 
1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมท่ีผูบริโภคแสดงออกไมวาจะ
เปนการเสาะหา ซ้ือ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑบริการ และแนวคิดตางๆซึ่งผูบริโภคคาด
วาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
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ทรัพยากรที่มีอยู ท้ังเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตางๆอันประกอบดวย ซ้ืออะไร 
ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ท่ีไหน และบอยแคไหน 
             จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมา ผูวิจัยจะนําสวนประสมทางการตลาดในสวนของผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) มาใชศึกษา เพื่อ
คนหาคําตอบเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดวาจะมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
หรือไม อยางไร 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญในการดําเนินการตามลําดับ 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ไดแก ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อายุตั้งแต 
15  ปข้ึนไป ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซ ในระยะเวลา 1 ป ทีผาน
มา เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร การหาขนาด
ตัวอยาง ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 และ กําหนดคาความผิดพลาดไวไมเกิน รอยละ 5 (กัลยา วานิชย
บัญชา.2545: 25-26) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง เพิ่มกลุมตัวอยางอีก 15 คน รวมเปน 400 
ตัวอยาง 

                                 
 เม่ือ      n    แทน  จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
   P    แทน  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจยักําหนดจะสุม โดยท่ัวไปนยิมกําหนดสัดสวน 
     ประชากรที่คาดวาจะสุมประมาณรอยละ 50 
   Z    แทน  ระดับความม่ันใจท่ีผูวจิัยกําหนดไว โดยท่ี Z มีคาเทากับ 1.96  ท่ีระดับ 
     ความเช่ือม่ัน 95% (ระดบันัยสําคัญ 0.05) 
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   e    แทน  สัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกดิข้ึนได 
 สําหรับการวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากร เทากับ 0.50 ซ่ึง มีคาสูงสุดเม่ือ 
P=0.50 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 74 ) และตองการระดับความม่ันใจ 95% 
 โดย      P      =      0.50 
              Z      =      ณ ระดับความมั่นใจ 95% ดังน้ัน Z = 1.96 
              e      =      ความคลาดเคล่ือนท่ีพอจะอนุโลมได 5% ดังนัน้ e = 0.05 
 ดังนั้น 

                     
                     n        =      385 
 ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป
ข้ึนไป ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ซ่ึง
ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นจึงใชวิธีการหาคาจากตารางขนาดตัวอยางประชากรของ Taro 
Yamane (Yamane.1967: 886) และระดับคาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางรอยละ 5(0.05) จึงไดกลุม
ตัวอยาง 385ตัวอยางและสํารองไว 15 เพื่อสํารองแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณ ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีใชวิจัย
คร้ังนี้จึงเทากับ 400 ตัวอยาง และผูวิจัยใชวิธีการสุมตามข้ันตอนดังนี้ 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง  
 ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Probability sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงตัวอยางในแตละ
สาขาของรานโกลเดนเพลสในกรุงเทพมหานครท้ัง 5 สาขา 
    ข้ันท่ี 2 การสุมตัวอยาง แบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามใหกับผูท่ีซ้ือ 
หรือ เคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานครท้ัง 5 สาขา สาขาละ80
ตัวอยาง  
 รานโกลเดนเพลส สาขา พระรามเกา                                 จํานวน 80 ตัวอยาง 
 รานโกลเดนเพลส สาขา สะพานสูง                                   จํานวน 80 ตัวอยาง  
 รานโกลเดนเพลส สาขา ซีพีเทาวเวอร                                จํานวน 80 ตัวอยาง 
 รานโกลเดนเพลส สาขาศูนยราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ        จํานวน 80 ตัวอยาง 
 รานโกลเดนเพลส สาขา ศิริราช                                        จํานวน 80 ตัวอยาง 
  รวมท้ังส้ิน                                                                       จํานวน 400 ตัวอยาง 
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       ข้ันท่ี 3  ใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถามใหกับผูท่ีเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานคร ให
เปนผูตอบแบบสอบถาม จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวในแตละสาขา 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ
ใชในการวัด รูปแบบการดําเนินการดําเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีตออาหารผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน 
ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ขอ ไดแก 
 ขอท่ี 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 
  1.1 ชาย 
  1.2 หญิง 
 ขอท่ี 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 
 ประชากรที่ทําการวิจยัในคร้ังนี้คือ ผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไป เนื่องจาก 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดใหเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปสามารถทํางาน
และมีรายไดตามท่ีกฎหมายกําหนดแนนอน และ เปนชวงอายุท่ีมีความสามารถในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครอบครัวได ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลสในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ี ดังนั้นการวิจยัคร้ังนีจ้ึงไดในใชชวงอายุ
ดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงอายุ โดยแบงเปน 4 ชวงอายุดังนี ้
  2.1 15 – 24ป 
  2.2 25 – 34ป 
  2.3 35 – 44ป 
  2.4 45 ปข้ึนไป 
 ข้ันท่ี 3 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 
  3.1 โสด 
  3.2 สมรส 
  3.3 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 
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 ข้ันท่ี 4 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 
  4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
  4.2  ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 ข้ันท่ี 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 
  5.1 นักเรียน/ นักศึกษา 
  5.2 พนักงานบริษัทเอกชน 
  5.3 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  5.4 ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 
  5.5 อาชีพอ่ืนๆโปรดระบุ_____________ 
 ข้ันท่ี 6 รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 
รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง มากกวา10,000 บาทข้ึนไป(เปรชัย โรจอารีย. 2551: 73) ดังนั้นการวิจัย
คร้ังนี้จึงไดใชชวงรายไดเฉล่ียดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงรายได โดยแบงออกเปน 4ชวงดังนี้ 
โดยแสดงชองรายไดตอปของกลุมตัวอยางท่ีใชในแบบสอบถามดังนี้ 
  6.1 10,001- 20,000 บาท 
  6.2 20,001- 30,000 บาท 
  6.3 30,001- 40,000 บาท 
  6.4 มากกวา 40,000 บาท ข้ึนไป 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีใหความสําคัญตอสวนประสม
ทางดานการตลาด เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย ซ่ึงเปน
แบบสอบถามท่ีมีมาตรวัดแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) โดยคําถามแบบใหเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียว จํานวน 13 ขอ จัดเปนการวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ คําถามดานผลิตภัณฑ (สินคา) 4 ขอ 
ดานราคา 2 ขอ ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 2 ขอ และดานการสงเสริมการตลาด 5 ขอ 
 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค ซ่ึงแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) โดยคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 
6 ขอ จัดเปนการวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีทางการตลาด เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค 
ขอมูลความเปนมา สถานการณ ระเบียบตางๆ และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากน้ันกําหนดกรอบในการสราง
ขอคําถามตามรายละเอียดท่ีไดนําเสนอขางตน 
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 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 
 3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ีงจะตองครอบคลุมท้ังตัวแปร
และสอดรับกับวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกําหนดไว 
 4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช 
 5. แกไขปรับปรุงตามคําเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวนําแบบสอบถามน้ัน
ไปทําการทดลองใช (Try Out) จากกลุมคนวัยทํางานท่ีเคยซ้ือ หรือซ้ือ ผักและผลไมปลอดสารพิษ ท่ี
ไมใชกลุมตัวอยางท่ีจะใชงานจริงจํานวนท้ังส้ิน 40 ชุด ซ่ึงจากการวิจัยคร้ังนี้จะสามารถวัดคาความเช่ือม่ัน
ได 
 6. ทดสอบความเช่ือม่ันของชุดคําถามในแบบสอบถามดวย วิธีการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Alpha Coefficent) ของครอนบัค (Cronbach) 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูล 2 แบบ คือ 
 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ      
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตํารา เอกสาร บทความ รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามาสราง
แบบสอบถาม 
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวม จากกลุมคนวัยทํางานโดยท่ัวไป
ตามสาขาของรานโกลเดนเพลสที่กําหนดขางตน ท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-
Respond Questionnaire) ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ
ดังนี้ 
          2.1  ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออางอิงในการขอความรวมมือเพื่อทําการแจกตาม
สาขาของรานโกลเดนเพลสที่กําหนดไว และ เพื่อการตอบแบบสอบถาม 
            2.2 ดําเนินการเก็บขอมูล ตามสาขาที่กําหนดโดย(วิจัยดําเนินการแจกและเก็บแบบ 
สอบถามดวยตัวเอง  
 

การจัดกระทําการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดการกระทําขอมูล 
 1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเพื่อตรวจสอบความเช่ือถือได (Reliability) โดย
ใชสูตรคาสัมประสิทธอัลฟา (Coefficient of Alpha) ของ ครอนบัต (Cronbach)  
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 2. นําแบบสอบถามท่ีแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวเก็บขอมูลจริง 
 3. นําแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ 
 4. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding) ใบแบบลงรหัสสําหรับ
ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 5. นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis ) 
               ในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการหา
คาความถ่ี (Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) 
 1. ขอมูลท่ัวไปในสวนท่ี 1 ของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ นําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) 
  1.1 ขอมูลท่ัวไปในสวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติท่ีมีตอสินคาผักและปลไม
ปลอดสารพิษ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและ การสงเสริมการตลาด แสดงผลเปนคา
รอยละ(Percentage)  ความถ่ี (Frequency)  
  1.2 ขอมูลท่ัวไปในสวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีตอผักและผลไม
ปลอดสารพิษ ของผูบริโภค แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency)  และ นําเสนอ
เปนคารอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ 
นําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) 
 2. การทดสอบสมมุติฐาน 
  2.1  ขอท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคล (เพศ,อายุ,อาชีพ และ รายไดตอเดือน) มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษใชสถิติ Chi-Square ในการทดสอบ 
  2.2  ขอท่ี 2 ทัศนคติของผูบริโภค ท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษใชสถิติ Chi-Square ใน
การทดสอบ 
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สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน โดยใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้  คารอยละ (Percentage)  เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   2.  สถิติท่ีใชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - 
Coefficient) ของCrondach (กัลยา วานิชยบัญชา.2545:449) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

 
 
  เม่ือ k   แทน  จํานวนคําถาม 
   แทน  คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน 
   แทน  คาเฉล่ียของตัวแปรปรวนรวมระหวางคําถามนั้นๆ 
   แทน  คาเฉล่ียของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.   สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
  คาสถิติ  (Chi-square) 2 เปนคาสถิติท่ีใชทดสอบความเปนอิสระของตัวแปรเพื่อสรุปผล
วาตัวแปล 2 ตัว มีความสัมพันธกัน หรือ ข้ึนอยูแกกันหรือไม โดยขอมูลท่ีใชในการทดสอบคือจํานวน
ความถ่ีของส่ิงตัวอยางท่ีมีลักษณะเปนสวนประกอบของตัวแปลท้ัง 2 นั้น (สรชัย พิศาลบุตร. 2543: 162-
165 ) โดยใชสูตร 
 

      



2

2  

 
   2  =          คือคาไคสแควร  
   O       =          คือคาความถ่ีท่ีศึกษามาได 
   E       =          คือคาความถ่ีท่ีหวังไวโดยทฤษฎี 
 
 สมมุติฐานเพื่อความทดสอบการเปนอิสระคือ 
 สมมุติฐานหลัก (H0): ตัวแปรท้ัง 2 เปนอิสระตอกันหรือตัวแปลท้ัง 2 ไมข้ึนตอกัน 
 สมมุติฐานทางเลือก (H1): ตัวแปรท้ัง 2 ไมเปนอิสระตอกันหรือตัวแปลท้ัง 2 ข้ึนตอกัน 
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 จะยอมรับ H0 ถา (
2 ) ท่ีคํานวณไดจากสูตรขางตน นอยกวาหรือเทากับคา ( 2  ) ท่ีเปดได

จากตารางแจกแจงแบบไคสแควร ท่ีองศาความเปนอิระ (r-a)(c-1) และระดับนัยสําคัญ หรือจะปฎิเสธ 
H0 และยอมรับ H1เม่ือคา   Sig(2-tailed) หรือคานัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณนอยกวาคานัยสําคัญท่ี
กําหนด 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดน
เพลสของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
 n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 2  แทน คา Chi – Square 
 Sig.  แทน คา Significant ของสถิติหรือความนาจะเปน 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Aiternative Hypothesis) 
 *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอเปน 4 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด 
 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละดังนี้ 
 
ตาราง 2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 173 43.25 
หญิง 227 56.75 

รวม 400 100.00 
อายุ   

15 – 24 ป 76 19.00 
25 – 34 ป 125 31.25 
35 – 44 ป 109 27.25 
45 ปข้ึนไป 90 22.50 

รวม 400 100.00 
สถานภาพการสมรส   

โสด 248 62.00 
สมรส 145 36.25 
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 7 1.75 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 117 29.25 
ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป 283 70.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   

นักเรียน/  นักศึกษา 64 16.00 
พนักงานบริษทัเอกชน 154 38.50 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 50 12.50 
ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 105 26.25 
อ่ืน ๆ เชน แมบาน อาจารยพเิศษ ขาราชการ
บํานาญ อาชีพอิสระและวางงาน 

27 
6.75 

รวม 400 100.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   

10,001– 20,000 บาท 169 42.25 
20,001 – 30,000 บาท 77 19.25 
30,001 – 40,000 บาท 48 12.00 
มากกวา 40,000 บาท 106 26.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 2 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.75 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
43.25 มีอายุระหวาง  25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 31.25 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 62.00 มีการศึกษา
ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 70.75 เปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 38.50 มี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001– 20,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25  
 เนื่องจากอันตรภาคช้ันของขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานภาพการสมรส
และอาชีพ มีความถ่ีนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนั้นผูวิจัยไดทําการแบงกลุมใหมเพื่อเปนการใชในการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม แบงกลุมใหม 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพการสมรส   

โสด / หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 255 63.75 
สมรส 145 36.25 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

นักเรียน/  นักศึกษา 64 16.00 
พนักงานบริษทัเอกชน 154 38.50 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 50 12.50 
ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ / อ่ืน ๆ เชน 
แมบาน อาจารยพิเศษ ขาราชการบํานาญ 
อาชีพอิสระและวางงาน 

132 
33.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม แบงกลุม
ใหม จํานวน 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด / หมาย / หยาราง / แยกกันอยู คิด
เปนรอยละ 63.75 และเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 38.50  
 



 
 

51 

สวนท่ี 2 ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด 
 การวิเคราะหทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละดังนี้ 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   
 

ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ดานคุณลักษณะของผลิตภณัฑ   
ผักและผลไมมีความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและมีมาตรฐานรับรอง 300 75.00 
ผักและผลไมมีความสดใหมอยูเสมอ 66 16.50 
ผักและผลไมมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม คงทน 13 3.25 
ผักและผลไมมีฉลากสินคาท่ีอธิบายเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการชัดเจน 21 5.25 

รวม 400 100.00 
ดานราคา   
การใหสวนลดกับลูกคาเม่ือมีปริมาณการซ้ือมาก 172 43.00 
การใหสวนลดตามฤดูกาล เชน กําหนดราคาจําหนายท่ีสูงกวาทองตลาด 
เพื่อเปนการบงบอกถึงคุณภาพของผักและผลไม 

228 
57.00 

รวม 400 100.00 
ดานการจดัจําหนาย   
จํานวนสาขาของรานโกลเดนเพลสที่ใหบริการในกรุงเทพมหานคร 231 57.75 
การจัดพื้นท่ีภายในรานโกลเดนเพลส 169 42.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ดานการสงเสริมการตลาด   
การจัดทําแผนพับเพื่อแนะนําสินคามีความเหมาะสม 53 13.25 
การจัดมุมสินคาลดราคา 91 22.75 
มีพนักงานแนะนําสินคา ณ จุดขาย 91 22.75 
การจัดกิจกรรมแนะนําสินคาตามฤดูกาล 122 30.50 
จัดกิจกรรมใหชิมสินคาตามฤดูกาล 43 10.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 4 แสดงจํานวนและคารอยละของทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จํานวน 400 คน มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพิจารณาวาประเด็นท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษมากท่ีสุดคือ ผักและผลไมมีความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและมี
มาตรฐานรับรอง คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา คือ ผักและผลไมมีความสดใหมอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 
16.50 ผักและผลไมมีฉลากสินคาท่ีอธิบายเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการชัดเจน คิดเปนรอยละ 5.25 และ
ผักและผลไมมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม คงทน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ 
 ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพิจารณาวาประเด็นท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษมากท่ีสุดคือ การใหสวนลดตามฤดูกาล เชน กําหนดราคาจําหนายท่ีสูงกวาทองตลาด 
เพื่อเปนการบงบอกถึงคุณภาพของผักและผลไม คิดเปนรอยละ 57.00 และการใหสวนลดกับลูกคาเม่ือมี
ปริมาณการซ้ือมาก คิดเปนรอยละ 43.00 ตามลําดับ 
 ดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพิจารณาวาประเด็นท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษมากท่ีสุดคือ  จํานวนสาขาของรานโกลเดนเพลสที่ ใหบริการใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.75 และการจัดพื้นท่ีภายในรานโกลเดนเพลส 
จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 ตามลําดับ 
 ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพิจารณาวาประเด็นท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษมากท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมแนะนําสินคาตามฤดูกาล คิดเปนรอยละ 
30.50 การจัดมุมสินคาลดราคาและมีพนักงานแนะนําสินคา ณ จุดขาย มีสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 
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22.75 การจัดทําแผนพับเพื่อแนะนําสินคามีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 13.25 และจัดกิจกรรมใหชิม
สินคาตามฤดูกาล คิดเปนรอยละ 10.75 ตามลําดับ 
 เนื่องจากอันตรภาคช้ันของทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีความถ่ีนอย
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนั้นผูวิจัยไดทําการแบงกลุมใหมเพื่อเปนการใชในการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 
 
ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  แบงกลุมใหม 
 

ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   

จํานวน (คน) รอยละ 

ดานคุณลักษณะของผลิตภณัฑ   
ผักและผลไมมีความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและมี
มาตรฐานรับรอง 

300 75.00 

ผักและผลไมมีความสดใหมอยูเสมอ / มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม 
คงทน / มีฉลากสินคาท่ีอธิบายเกีย่วกับคุณคาทางโภชนาการ
ชัดเจน 

100 25.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 5 แสดงจํานวนและคารอยละของทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส แบงกลุมใหม จํานวน 400 
คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพิจารณาวาประเด็นท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษมากท่ีสุดคือ ผักและผลไมมีความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและมี
มาตรฐานรับรอง คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา คือ ผักและผลไมมีความสดใหมอยูเสมอ / มีบรรจุภัณฑ
ท่ีสวยงาม คงทน / มีฉลากสินคาท่ีอธิบายเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการชัดเจน คิดเปนรอยละ 25.00 
ตามลําดับ 
 สวนท่ี 3 พฤตกิรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส 
 การวิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส ในดาน
ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา
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จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  ส่ือท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากที่สุด และแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละดังนี้ 
 

ตาราง 6 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดน
เพลส 

 

พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 104 26.00 
สัปดาหละ 1คร้ัง 157 39.25 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 46 11.50 
เดือนละ 1 คร้ัง 84 21.00 
อ่ืนๆ 9 2.25 

รวม 400 100.00 
ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   
07.01 -12.00 น. 108 27.00 
12.01-17.00 น. 127 31.75 
17.01- 22.00 น. 165 41.25 

รวม 400 100.00 
ชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา  
ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 119 19.51 
พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 194 31.80 
ผักไฮโดรโปนกิส 101 16.56 
ผักและผลไมตามฤดูกาล 196 32.13 

รวม 610 100.00 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 122 30.50 
301-600 บาท 133 33.25 
601-900 บาท 90 22.50 
901-1,200 บาท 31 7.75 
มากกวา 1,200บาท 24 6.00 

รวม 400 100.00 
ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 
ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 195 48.75 
ส่ือโทรทัศน วิทย ุอินเตอรเน็ต 85 21.25 
หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 71 17.75 
ปายโฆษณา 42 10.50 
อ่ืนๆ 7 1.75 

รวม 400 100.00 
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต  
บอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม 205 51.25 
ซ้ือซํ้า 195 48.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 6 แสดงจํานวนและคารอยละของพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จาก
รานโกลเดนเพลส จํานวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมา คือ สัปดาหละ 2-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.00 
เดือนละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21.00 เดือนละ 2-3 คร้ังคร้ัง คิดเปนรอยละ 11.50 และอ่ืน ๆ เชน นาน ๆ 
คร้ัง คิดเปน  รอยละ 2.25 ตามลําดับ 
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 ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญซ้ือชวง 17.01- 22.00 น. คิดเปนรอยละ 41.25 รองลงมา คือ 12.01-17.00 น. คิดเปนรอยละ 31.75 
และ 07.01 -12.00 น. คิดเปนรอยละ 27.00 ตามลําดับ 
 ชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญซ้ือ ผักและผลไมตามฤดูกาล คิดเปนรอยละ 32.10 รองลงมา คือ พืชผักสวนครัว เชน คะนา 
ผักบุง กวางตุง คิดเปนรอยละ 31.75 ผักและผลไมเมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว 
บรอคเคอร่ี คิดเปนรอยละ 19.50 และผักไฮโดรโปนิกส คิดเปนรอยละ 16.55 ตามลําดับ 
 จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือ 301 - 600 บาท คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมา คือ ซ้ือตํ่ากวาหรือ
เทากับ 300 บาท คิดเปนรอยละ 30.50 ซ้ือ 601-900 บาท คิดเปนรอยละ 22.50 ซ้ือ 901-1,200 บาท คิดเปน
รอยละ 7.75 และซ้ือมากกวา 1,200 บาท คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
 ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ คือ ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 
คิดเปนรอยละ 48.75 รองลงมา คือ ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 21.25 หนังสือพิมพ/
แผนพับ/ใบปลิว คิดเปนรอยละ 17.75 ปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 10.50 และส่ืออ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 
1.75 ตามลําดับ 
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
บอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม คิดเปนรอยละ 51.25 รองลงมา คือ ซ้ือซํ้า คิดเปนรอยละ 48.75 ตามลําดับ 
 เนื่องจากอันตรภาคช้ันของพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดน
เพลส  ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอ
คร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีความถ่ีนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
ดังนั้นผูวิจัยไดทําการแบงกลุมใหมเพื่อเปนการใชในการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 
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ตาราง 7 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดน
เพลส แบงกลุมใหม 

 

พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 104 26.00 
สัปดาหละ 1คร้ัง 157 39.25 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 46 11.50 
เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 93 23.25 

รวม 400 100.00 
จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 122 30.50 
301-600 บาท 133 33.25 
601-900 บาท 90 22.50 
มากกวา 901 บาท 55 13.75 

รวม 400 100.00 
ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 195 48.75 
ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ 85 21.25 
หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 71 17.75 
ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 49 12.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 7 แสดงจํานวนและคารอยละของพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จาก
รานโกลเดนเพลส แบงกลุมใหมจํานวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมา คือ สัปดาหละ 2-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.00 
เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ เชน นาน ๆ คร้ัง คิดเปนรอยละ 23.25 และเดือนละ 2-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.50 
ตามลําดับ 
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 จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือ 301-600 บาท คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมา คือ ต่ํากวาหรือเทากับ 
300 บาท คิดเปนรอยละ 30.50 จํานวนเงิน 601-900 บาท คิดเปนรอยละ 22505 และมากกวา 901 บาท คิด
เปนรอยละ 13.75 ตามลําดับ 
 ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ คือ ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 
คิดเปนรอยละ 48.75 รองลงมา คือ ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 21.25 หนังสือพิมพ/
แผนพับ/ใบปลิว คิดเปนรอยละ 17.75 และปายโฆษณา / อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 12.25 ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ การศึกษา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 โดยใชสถิติทดสอบ คือ ไค-สแคว (Chi – Square: 2) หรือเรียกวา The 2 one – variable 
case ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%) และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ Sig. มีคานอยกวา  0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงตารางดังตอไปนี้ 
 
 สมมติฐานขอท่ี 1.1 เพศ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: เพศ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 H1: เพศ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
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ตาราง 8  แสดงการทดสอบเพศ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
เพศกับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 12.155 0.007* 
เพศกับชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 22.120 0.000* 
เพศกับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปน
ประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอ
ร่ี 

0.114 0.735 

- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 0.148 0.700 
- ผักไฮโดรโปนิกส 2.410 0.121 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 0.579 0.447 
เพศกับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 

8.577 0.035* 

เพศกับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

9.794 0.020* 

เพศกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต 

2.394 0.122 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 8 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับเพศ ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส, ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, จํานวนเงินโดยเฉล่ีย
ตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสและส่ือท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอเพศ ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
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ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

เพศ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชาย หญิง 

รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

37 67 104 12.155 0.007* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(9.2%) (16.8%) (26.0%)   

61 96 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(15.2%) (24.0%) (39.2%)   

21 25 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(5.2%) (6.2%) (11.5%)   

54 39 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(13.5%) (9.8%) (23.2%)   

รวม 173 227 400   

 (43.2%) (56.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางเพศกับพฤติกรรมการ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

เพศ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชาย หญิง 

รวม 2 Sig. 

ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   

45 63 108 22.120 0.000* 07.01 -12.00 น. 
 (11.2%) (15.8%) (27.0%)   

36 91 127   12.01-17.00 น. 

(9.0%) (22.8%) (31.8%)   

17.01- 22.00 น. 92 73 165   

 (23.0%) (18.2%) (41.2%)   

รวม 173 227 400   

 (43.2%) (56.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางเพศกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

 

เพศ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชาย หญิง 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

62 60 122 8.577 0.035* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(15.5%) (15.0%) (30.5%)   

57 76 133   301-600 บาท 

(14.2%) (19.0%) (33.2%)   

601-900 บาท 39 51 90   

 (9.8%) (12.8%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 15 40 55   

 (3.8%) (10.0%) (13.8%)   

รวม 173 227 400   

 (43.2%) (56.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางเพศกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใช
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.035 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมาก
ท่ีสุด 

 

เพศ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชาย หญิง 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

76 119 195 9.794 0.020* ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 

(19.0%) (29.8%) (48.8%)   

31 54 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ 

(7.8%) (13.5%) (21.2%)   

หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 39 32 71   

 (9.8%) (8.0%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 27 22 49   

 (6.8%) (5.5%) (12.2%)   

รวม 173 227 400   

 (43.2%) (56.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางเพศกับ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานขอท่ี 1.2 อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: อายุ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 H1: อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 
ตาราง 13 แสดงการทดสอบอายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 
 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
อายุกับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 29.446 0.001* 
อายุกับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 49.492 0.000* 
อายุกับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา   

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 2.840 0.417 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 8.127 0.043* 
- ผักไฮโดรโปนิกส 4.190 0.242 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 12.025 0.007* 
อายุกับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 

58.714 0.000* 

อายุกับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

23.002 0.006* 

อายุกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต 

23.697 0.000* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับอายุ ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส, ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, พืชผักสวนครัว เชน 
คะนา ผักบุง กวางตุง, ผักและผลไมตามฤดูกาล, จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไม
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ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลสมากท่ีสุดและแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตออายุ ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงใน
ตารางดังนี้ 
 
ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

28 41 22 13 104 29.446 0.001* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(7.0%) (10.2%) (5.5%) (3.2%) (26.0%)   

21 44 42 50 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(5.2%) (11.0%) (10.5%) (12.5%) (39.2%)   

9 16 9 12 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(2.2%) (4.0%) (2.2%) (3.0%) (11.5%)   

18 24 36 15 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(4.5%) (6.0%) (9.0%) (3.8%) (23.2%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
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ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส     

28 18 19 43 108 49.492 0.000* 07.01 -12.00 น. 
 (7.0%) (4.5%) (4.8%) (10.8%) (27.0%)   

18 47 31 31 127   12.01-17.00 น. 

(4.5%) (11.8%) (7.8%) (7.8%) (31.8%)   

17.01- 22.00 น. 30 60 59 16 165   

 (7.5%) (15.0%) (14.8%) (4.0%) (41.2%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง       

31 67 66 42 206 8.127 0.043* ไมเลือก 

(7.8%) (16.8%) (16.5%) (10.5%) (51.5%)   

45 58 43 48 194   เลือก 

(11.2%) (14.5%) (10.8%) (12.0%) (48.5%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา 
ผักบุง กวางตุง มีคา Sig. เทากับ 0.043 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล 

 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมตามฤดูกาล        

48 64 42 50 204 12.025 0.007* ไมเลือก 

(12.0%) (16.0%) (10.5%) (12.5%) (51.0%)   

28 61 67 40 196   เลือก 

(7.0%) (15.2%) (16.8%) (10.0%) (49.0%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล มีคา 
Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผัก
และผลไมตามฤดูกาล จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

33 46 31 12 122 58.714 0.000* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(8.2%) (11.5%) (7.8%) (3.0%) (30.5%)   

31 51 30 21 133   301-600 บาท 

(7.8%) (12.8%) (7.5%) (5.2%) (33.2%)   

601-900 บาท 9 19 27 35 90   

 (2.2%) (4.8%) (6.8%) (8.8%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 3 9 21 22 55   

 (0.8%) (2.2%) (5.2%) (5.5%) (13.8%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใช
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมาก
ท่ีสุด 

 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

34 65 49 47 195 23.002 0.006* ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / 
เพื่อน (8.5%) (16.2%) (12.2%) (11.8%) (48.8%)   

18 28 27 12 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ 

(4.5%) (7.0%) (6.8%) (3.0%) (21.2%)   

หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 18 26 15 12 71   

 (4.5%) (6.5%) (3.8%) (3.0%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 6 6 18 19 49   

 (1.5%) (1.5%) (4.5%) (4.8%) (12.2%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

 

อายุ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 
45 ป 
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

แนวโนมพฤตกิรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

37 57 45 66 205 23.697 0.000* บอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม 

(9.2%) (14.2%) (11.2%) (16.5%) (51.2%)   

39 68 64 24 195   ซ้ือซํ้า 

(9.8%) (17.0%) (16.0%) (6.0%) (48.8%)   

รวม 76 125 109 90 400   

 (19.0%) (31.2%) (27.2%) (22.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอายุกับ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซื้อผัก
และผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานขอท่ี 1.3 สถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: สถานภาพการสมรส ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 
 H1: สถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
 

ตาราง 21 แสดงการทดสอบสถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 

 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
สถานภาพการสมรสกับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

12.010 0.007* 

สถานภาพการสมรสกับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

5.419 0.067 

สถานภาพการสมรสกับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ท่ีซ้ือเปนประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 0.039 0.844 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 9.327 0.002* 
- ผักไฮโดรโปนิกส 5.296 0.021* 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 0.048 0.827 
สถานภาพการสมรสกับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

36.399 0.000* 

สถานภาพการสมรสกับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

24.473 0.000* 

สถานภาพการสมรสกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต 

8.112 0.004* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 21 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับสถานภาพการสมรส ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา สถานภาพการสมรส 
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง, ผักไฮโดรโปนิกส, 
จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ส่ือท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุดและแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอสถานภาพการสมรส ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังน้ี 
 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ

จากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

สถานภาพการสมรส พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 
โสด / หมาย / หยา
ราง / แยกกันอยู 

สมรส 
รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

67 37 104 12.010 0.007* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(16.8%) (9.2%) (26.0%)   

92 65 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(23.0%) (16.2%) (39.2%)   

24 22 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(6.0%) (5.5%) (11.5%)   

72 21 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(18.0%) (5.2%) (23.2%)   

รวม 255 145 400   

 (63.8%) (36.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางสถานภาพ
การสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพการสมรส มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ

จากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 
 

สถานภาพการสมรส 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 

โสด / หมาย / 
หยาราง /  
แยกกันอยู 

สมรส 
รวม 2 Sig. 

พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

146 60 206 9.327 0.002* ไมเลือก 

(36.5%) (15.0%) (51.5%)   

109 85 194   เลือก 

(27.2%) (21.2%) (48.5%)   

รวม 255 145 400   

 (63.8%) (36.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางสถานภาพ
การสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว 
เชน คะนา ผักบุง กวางตุง มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ

จากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส 
 

สถานภาพการสมรส 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส โสด / หมาย / หยา
ราง / แยกกันอยู 

สมรส 
รวม 2 Sig. 

ผักไฮโดรโปนิกส      

181 118 299 5.296 0.021* ไมเลือก 

(45.2%) (29.5%) (74.8%)   

74 27 101   เลือก 

(18.5%) (6.8%) (25.2%)   

รวม 255 145 400   

 (63.8%) (36.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางสถานภาพ
การสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส 
มีคา Sig. เทากับ 0.021 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

 

สถานภาพการสมรส 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส โสด / หมาย / หยา
ราง / แยกกันอยู 

สมรส 
รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

95 27 122 36.399 0.000* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(23.8%) (6.8%) (30.5%)   

95 38 133   301-600 บาท 

(23.8%) (9.5%) (33.2%)   

601-900 บาท 40 50 90   

 (10.0%) (12.5%) (22.5%)   

มากกวา 901 บาท 25 30 55   

 (6.2%) (7.5%) (13.8%)   

รวม 255 145 400   

 (63.8%) (36.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางสถานภาพ
การสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดย
เฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

 

สถานภาพการสมรส 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส โสด / หมาย / หยา
ราง / แยกกันอยู 

สมรส 
รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

118 77 195 24.473 0.000* ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 

(29.5%) (19.2%) (48.8%)   

67 18 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ 

(16.8%) (4.5%) (21.2%)   

หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 51 20 71   

 (12.8%) (5.0%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 19 30 49   

 (4.8%) (7.5%) (12.2%)   

รวม 255 145 400   

 (63.8%) (36.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางสถานภาพ
การสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือ
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากที่สุด จึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

 

สถานภาพการสมรส 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส โสด / หมาย / หยา
ราง / แยกกันอยู 

สมรส 
รวม 2 Sig. 

แนวโนมพฤตกิรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

117 88 205 8.112 0.004* บอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม 

(29.2%) (22.0%) (51.2%)   

138 57 195   ซ้ือซํ้า 

(34.5%) (14.2%) (48.8%)   

รวม 255 145 400   

 (63.8%) (36.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางสถานภาพ
การสมรสกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพการสมรส 
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอท่ี 1.4 ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ระดับการศึกษา ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
 H1: ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
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ตาราง 28 แสดงการทดสอบระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก

รานโกลเดนเพลส 
 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
ระดับการศึกษากับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

15.124 0.002* 

ระดับการศึกษากับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

12.688 0.002* 

ระดับการศึกษากับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือ
เปนประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 0.082 0.774 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 14.400 0.000* 
- ผักไฮโดรโปนิกส 0.152 0.696 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 7.349 0.007* 
ระดับการศึกษากับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

8.141 0.043* 

ระดับการศึกษากับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

7.403 0.060 

ระดับการศึกษากับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลส
ในอนาคต 

0.788 0.375 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 28 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับระดับการศึกษา ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา ระดับการศึกษา มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, 
พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง, ผักและผลไมตามฤดูกาลและจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใช
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
พฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอระดับการศึกษา ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก

รานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ตั้งแตระดับ 
ปริญญาตรีข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

44 60 104 15.124 0.002* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(11.0%) (15.0%) (26.0%)   

39 118 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(9.8%) (29.5%) (39.2%)   

16 30 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(4.0%) (7.5%) (11.5%)   

18 75 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(4.5%) (18.8%) (23.2%)   

รวม 117 283 400   

 (29.2%) (70.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ตั้งแตระดับ 
ปริญญาตรีข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   

35 73 108 12.688 0.002* 07.01 -12.00 น. 
 (8.8%) (18.2%) (27.0%)   

49 78 127   12.01-17.00 น. 

(12.2%) (19.5%) (31.8%)   

17.01- 22.00 น. 33 132 165   

 (8.2%) (33.0%) (41.2%)   

รวม 117 283 400   

 (29.2%) (70.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 
 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ตั้งแตระดับ
ปริญญาตรี
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

43 163 206 14.400 0.000* ไมเลือก 

(10.8%) (40.8%) (51.5%)   

74 120 194   เลือก 

(18.5%) (30.0%) (48.5%)   

รวม 117 283 400   

 (29.2%) (70.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว 
เชน คะนา ผักบุง กวางตุง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล 

 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ตั้งแตระดับ
ปริญญาตรี
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมตามฤดูกาล      

72 132 204 7.349 0.007* ไมเลือก 

(18.0%) (33.0%) (51.0%)   

45 151 196   เลือก 

(11.2%) (37.8%) (49.0%)   

รวม 117 283 400   

 (29.2%) (70.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตาม
ฤดูกาล มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ตั้งแตระดับ
ปริญญาตรี
ข้ึนไป 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

45 77 122 8.141 0.043* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(11.2%) (19.2%) (30.5%)   

39 94 133   301-600 บาท 

(9.8%) (23.5%) (33.2%)   

601-900 บาท 24 66 90   

 (6.0%) (16.5%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 9 46 55   

 (2.2%) (11.5%) (13.8%)   

รวม 117 283 400   

 (29.2%) (70.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดย
เฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.043 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับ
การศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงิน
โดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 สมมติฐานขอท่ี 1.5 อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: อาชีพ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 H1: อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 
ตาราง 34 แสดงการทดสอบอาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 
 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
อาชีพกับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 49.243 0.000* 
อาชีพกับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 18.248 0.006* 
อาชีพกับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา   

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 1.977 0.577 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 12.355 0.006* 
- ผักไฮโดรโปนิกส 2.155 0.541 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 13.497 0.004* 
อาชีพกับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 

35.260 0.000* 

อาชีพกับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

36.521 0.000* 

อาชีพกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต 

4.823 0.185 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 34 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับอาชีพ ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส, ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, พืชผักสวนครัว เชน 
คะนา ผักบุง กวางตุง, ผักและผลไมตามฤดูกาล, จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไม
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ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสและส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอ
อาชีพ ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

อาชีพ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 
นักเรียน/  
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว / 
เจาของกิจการ 

/ อื่น ๆ 

รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

25 57 6 16 104 49.243 0.000* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(6.2%) (14.2%) (1.5%) (4.0%) (26.0%)   

12 58 23 64 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(3.0%) (14.5%) (5.8%) (16.0%) (39.2%)   

9 6 9 22 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(2.2%) (1.5%) (2.2%) (5.5%) (11.5%)   

18 33 12 30 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(4.5%) (8.2%) (3.0%) (7.5%) (23.2%)   

รวม 64 154 50 132 400   

 (16.0%) (38.5%) (12.5%) (33.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอาชีพกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม



 
 

87 

ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

อาชีพ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 
นักเรียน/  
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว / 
เจาของกิจการ 

/ อื่น ๆ 

รวม 2 Sig. 

ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส     

25 33 19 31 108 18.248 0.006* 07.01 -12.00 น. 
 (6.2%) (8.2%) (4.8%) (7.8%) (27.0%)   

15 54 7 51 127   12.01-17.00 น. 

(3.8%) (13.5%) (1.8%) (12.8%) (31.8%)   

17.01- 22.00 น. 24 67 24 50 165   

 (6.0%) (16.8%) (6.0%) (12.5%) (41.2%)   

รวม 64 154 50 132 400   

 (16.0%) (38.5%) (12.5%) (33.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอาชีพกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

 

อาชีพ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 
นักเรียน/  
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว / 
เจาของกิจการ 

/ อื่น ๆ 

รวม 2 Sig. 

พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง     

28 78 18 82 206 12.355 0.006* ไมเลือก 

(7.0%) (19.5%) (4.5%) (20.5%) (51.5%)   

36 76 32 50 194   เลือก 

(9.0%) (19.0%) (8.0%) (12.5%) (48.5%)   

รวม 64 154 50 132 400   

 (16.0%) (38.5%) (12.5%) (33.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอาชีพกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา 
ผักบุง กวางตุง มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล 

 

อาชีพ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

นักเรียน/  
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว / 
เจาของกิจการ 

/ อื่น ๆ 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมตามฤดูกาล        

39 68 35 62 204 13.497 0.004* ไมเลือก 

(9.8%) (17.0%) (8.8%) (15.5%) (51.0%)   

25 86 15 70 196   เลือก 

(6.2%) (21.5%) (3.8%) (17.5%) (49.0%)   

รวม 64 154 50 132 400   

 (16.0%) (38.5%) (12.5%) (33.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอาชีพกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล มีคา 
Sig. เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผัก
และผลไมตามฤดูกาล จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

 

อาชีพ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 
นักเรียน/  
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว / 
เจาของกิจการ 

/ อื่น ๆ 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

27 59 15 21 122 35.260 0.000* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(6.8%) (14.8%) (3.8%) (5.2%) (30.5%)   

22 52 9 50 133   301-600 บาท 

(5.5%) (13.0%) (2.2%) (12.5%) (33.2%)   

601-900 บาท 12 27 17 34 90   

 (3.0%) (6.8%) (4.2%) (8.5%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 3 16 9 27 55   

 (0.8%) (4.0%) (2.2%) (6.8%) (13.8%)   

รวม 64 154 50 132 400   

 (16.0%) (38.5%) (12.5%) (33.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอาชีพกับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใช
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพล
สมากท่ีสุด 

 

อาชีพ พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส 
นักเรียน/  
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว / 
เจาของกิจการ 

/ อื่น ๆ 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

22 68 32 73 195 36.521 0.000* ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / 
เพื่อน (5.5%) (17.0%) (8.0%) (18.2%) (48.8%)   

18 40 9 18 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ 

(4.5%) (10.0%) (2.2%) (4.5%) (21.2%)   

หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 21 21 9 20 71   

 (5.2%) (5.2%) (2.2%) (5.0%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 3 25  21 49   

 (0.8%) (6.2%)  (5.2%) (12.2%)   

รวม 64 154 50 132 400   

 (16.0%) (38.5%) (12.5%) (33.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางอาชีพกับ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 สมมติฐานขอท่ี 1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 
 H1: รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
 
ตาราง 41 แสดงการทดสอบรายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ

จากรานโกลเดนเพลส 
 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
รายไดเฉล่ียตอเดือนกับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

35.190 0.000* 

รายไดเฉล่ียตอเดือนกับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

8.543 0.201 

รายไดเฉล่ียตอเดือนกับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ี
ซ้ือเปนประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 15.287 0.002* 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 46.591 0.000* 
- ผักไฮโดรโปนิกส 10.012 0.018* 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 20.296 0.000* 
รายไดเฉล่ียตอเดือนกับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

83.060 0.000* 

รายไดเฉล่ียตอเดือนกับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

28.911 0.001* 

รายไดเฉล่ียตอเดือนกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดน
เพลสในอนาคต 

12.316 0.006* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 



 
 

93 

 จากตาราง 41 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับรายไดเฉล่ียตอเดือน ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน 
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาด
แกว บรอคเคอร่ี, พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง, ผักไฮโดรโปนิกส, ผักและผลไมตามฤดูกาล, 
จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ส่ือท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุดและแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอรายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
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ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

53 17 21 13 104 35.190 0.000* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(13.2%) (4.2%) (5.2%) (3.2%) (26.0%)   

59 32 18 48 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(14.8%) (8.0%) (4.5%) (12.0%) (39.2%)   

18 16 3 9 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(4.5%) (4.0%) (0.8%) (2.2%) (11.5%)   

39 12 6 36 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(9.8%) (3.0%) (1.5%) (.0%) (23.2%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว     
บรอคเคอร่ี 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 

103 57 42 79 281 15.287 0.002* ไมเลือก 

(25.8%) (14.2%) (10.5%) (19.8%) (70.2%)   

66 20 6 27 119   เลือก 

(16.5%) (5.0%) (1.5%) (6.8%) (29.8%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไม
เมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มี
ผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว 
เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง    

74 24 42 66 206 46.591 0.000* ไมเลือก 

(18.5%) (6.0%) (10.5%) (16.5%) (51.5%)   

95 53 6 40 194   เลือก 

(23.8%) (13.2%) (1.5%) (10.0%) (48.5%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว 
เชน คะนา ผักบุง กวางตุง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

ผักไฮโดรโปนิกส        

132 59 27 81 299 10.012 0.018* ไมเลือก 

(33.0%) (14.8%) (6.8%) (20.2%) (74.8%)   

37 18 21 25 101   เลือก 

(9.2%) (4.5%) (5.2%) (6.2%) (25.2%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโป
นิกส มีคา Sig. เทากับ 0.018 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 46 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมตามฤดูกาล        

104 43 18 39 204 20.296 0.000* ไมเลือก 

(26.0%) (10.8%) (4.5%) (9.8%) (51.0%)   

65 34 30 67 196   เลือก 

(16.2%) (8.5%) (7.5%) (16.8%) (49.0%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไม
ตามฤดูกาล มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

71 6 12 33 122 83.060 0.000* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(17.8%) (1.5%) (3.0%) (8.2%) (30.5%)   

61 42 15 15 133   301-600 บาท 

(15.2%) (10.5%) (3.8%) (3.8%) (33.2%)   

601-900 บาท 25 26 12 27 90   

 (6.2%) (6.5%) (3.0%) (6.8%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 12 3 9 31 55   

 (3.0%) (0.8%) (2.2%) (7.8%) (13.8%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดย
เฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายได
เฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวน
เงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 10,001– 

20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

84 48 24 39 195 28.911 0.001* ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน 

(21.0%) (12.0%) (6.0%) (9.8%) (48.8%)   

40 12 15 18 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต็ 

(10.0%) (3.0%) (3.8%) (4.5%) (21.2%)   

หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว 30 11 6 24 71   

 (7.5%) (2.8%) (1.5%) (6.0%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 15 6 3 25 49   

 (3.8%) (1.5%) (0.8%) (6.2%) (12.2%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายได
เฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากที่สุด จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

มากกวา 
40,000 
บาท 

รวม 2 Sig. 

แนวโนมพฤตกิรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

83 52 18 52 205 12.316 0.006* บอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม 

(20.8%) (13.0%) (4.5%) (13.0%) (51.2%)   

86 25 30 54 195   ซ้ือซํ้า 

(21.5%) (6.2%) (7.5%) (13.5%) (48.8%)   

รวม 169 77 48 106 400   

 (42.2%) (19.2%) (12.0%) (26.5%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 49 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางรายได
เฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 2.  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
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 สมมติฐานขอท่ี 2.1 ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 
 H1: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 
 
ตาราง 50 แสดงการทดสอบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ

จากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ กับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

2.150 0.542 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ กับชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

1.342 0.511 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ กับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 1.152 0.283 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 0.654 0.419 
- ผักไฮโดรโปนิกส 1.594 0.207 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 1.921 0.166 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ กับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

2.029 0.566 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ กับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

10.122 0.018* 
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ตาราง 50  (ตอ) 
 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต 

7.368 0.007* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 50 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา ทัศนคติของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุดและแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
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ตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

 

ดานคุณลักษณะของผลิตภณัฑ พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

ผักและผลไมมี
ความสะอาด
ปลอดภัยจาก
สารพิษและมี

มาตรฐานรับรอง 

ผักและผลไมมีความสด
ใหมอยูเสมอ / มีบรรจุ
ภัณฑที่สวยงาม คงทน / 
มีฉลากสินคาที่อธิบาย
เก่ียวกับคุณคาทาง
โภชนาการชัดเจน 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

136 59 195 10.122 0.018* ส่ือบุคคลเชนพนักงาน
ขาย / เพื่อน (34.0%) (14.8%) (48.8%)   

73 12 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ 
อินเตอรเน็ต (18.2%) (3.0%) (21.2%)   

57 14 71   หนังสือพิมพ/แผนพับ/
ใบปลิว (14.2%) (3.5%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 34 15 49   

 (8.5%) (3.8%) (12.2%)   

รวม 300 100 400   

 (75.0%) (25.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  ดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือ
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. 
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เทากับ 0.018 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพล
สมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 52 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดน
เพลสในอนาคต 

 

ดานคุณลักษณะของผลิตภณัฑ 

พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

ผักและผลไมมี
ความสะอาด
ปลอดภัยจาก
สารพิษและมี

มาตรฐานรับรอง 

ผักและผลไมมีความสด
ใหมอยูเสมอ / มีบรรจุ

ภัณฑที่สวยงาม คงทน / มี
ฉลากสินคาที่อธิบาย
เก่ียวกับคุณคาทาง
โภชนาการชัดเจน 

รวม 2 Sig. 

แนวโนมพฤตกิรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 

142 63 205 7.368 0.007* บอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม 

(35.5%) (15.8%) (51.2%)   

158 37 195   ซ้ือซํ้า 

(39.5%) (9.2%) (48.8%)   

รวม 300 100 400   

 (75.0%) (25.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
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แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.122 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2.2 ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานราคา ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 H1: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
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ตาราง 53 แสดงการทดสอบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
ราคา กับความถี่ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 8.651 0.034* 
ราคา กับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 7.248 0.024* 
ราคา กับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา   

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 23.258 0.000* 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 3.006 0.083 
- ผักไฮโดรโปนิกส 0.319 0.572 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 3.856 0.050 
ราคา กับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 

10.030 0.018* 

ราคา กับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

18.672 0.000* 

ราคา กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต 

1.916 0.166 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 53 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ผัก
และผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี, จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ัง
ท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสและส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
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พฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานราคา ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตาราง 54 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

ดานราคา 

พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 

การใหสวนลดกับ
ลูกคาเมื่อมีปริมาณ

การซื้อมาก 

การใหสวนลดตามฤดูกาล 
เชน กําหนดราคาจําหนาย
ที่สูงกวาทองตลาด เพ่ือ

เปนการบงบอกถึงคุณภาพ
ของผักและผลไม 

รวม 2 Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

51 53 104 8.651 0.034* สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

(12.8%) (13.2%) (26.0%)   

75 82 157   สัปดาหละ 1คร้ัง 

(18.8%) (20.5%) (39.2%)   

16 30 46   เดือนละ 2-3 คร้ัง 

(4.0%) (7.5%) (11.5%)   

30 63 93   เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ 

(7.5%) (15.8%) (23.2%)   

รวม 172 228 400   

 (43.0%) (57.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไม
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ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.034 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี
ตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 55 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

ดานราคา 

พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 

การใหสวนลดกับ
ลูกคาเมื่อมีปริมาณ

การซื้อมาก 

การใหสวนลดตามฤดูกาล 
เชน กําหนดราคาจําหนายที่
สูงกวาทองตลาด เพ่ือเปน
การบงบอกถึงคุณภาพของ

ผักและผลไม 

รวม 2 Sig. 

ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส   

58 50 108 7.248 0.024* 07.01 -12.00 น. 
 (14.5%) (12.5%) (27.0%)   

52 75 127   12.01-17.00 น. 

(13.0%) (18.8%) (31.8%)   

17.01- 22.00 น. 62 103 165   

 (15.5%) (25.8%) (41.2%)   

รวม 172 228 400   

 (43.0%) (57.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 55 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับ
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พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.024 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี
ตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 

 

ดานราคา 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

การใหสวนลดกับ
ลูกคาเมื่อมีปริมาณ

การซื้อมาก 

การใหสวนลดตามฤดูกาล เชน 
กําหนดราคาจําหนายที่สูงกวา
ทองตลาด เพ่ือเปนการบงบอก
ถึงคุณภาพของผักและผลไม 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 

99 182 281 23.258 0.000* ไมเลือก 

(24.8%) (45.5%) (70.2%)   

73 46 119   เลือก 

(18.2%) (11.5%) (29.8%)   

รวม 172 228 400   

 (43.0%) (57.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 56 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว เชน แค
รอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความวา  ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว เชน แครอท บีท
รูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 57 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

 

ดานราคา พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 
การใหสวนลดกับ

ลูกคาเมื่อมี
ปริมาณการซื้อ

มาก 

การใหสวนลดตามฤดูกาล 
เชน กําหนดราคาจําหนายที่
สูงกวาทองตลาด เพ่ือเปน
การบงบอกถึงคุณภาพของ

ผักและผลไม 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

45 77 122 10.030 0.018* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(11.2%) (19.2%) (30.5%)   

51 82 133   301-600 บาท 

(12.8%) (20.5%) (33.2%)   

601-900 บาท 51 39 90   

 (12.8%) (9.8%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 25 30 55   

 (6.2%) (7.5%) (13.8%)   

รวม 172 228 400   

 (43.0%) (57.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 57 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใช
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.018 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา ไมมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใช
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 58 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพล
สมากท่ีสุด 

 

ดานราคา 

พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

การใหสวนลดกับ
ลูกคาเมื่อมีปริมาณ

การซื้อมาก 

การใหสวนลดตามฤดูกาล 
เชน กําหนดราคาจําหนายที่
สูงกวาทองตลาด เพ่ือเปน
การบงบอกถึงคุณภาพของ

ผักและผลไม 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

71 124 195 18.672 0.000* ส่ือบุคคลเชนพนักงาน
ขาย / เพื่อน (17.8%) (31.0%) (48.8%)   

33 52 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ 
อินเตอรเน็ต (8.2%) (13.0%) (21.2%)   

34 37 71   หนังสือพิมพ/แผนพับ/
ใบปลิว (8.5%) (9.2%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 34 15 49   

 (8.5%) (3.8%) (12.2%)   

รวม 172 228 400   

 (43.0%) (57.0%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 58 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  ดานราคากับ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภค
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ในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2.3 ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 
 H1: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 
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ตาราง 59 แสดงการทดสอบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

 
คูความสัมพันธ 2 Sig. 

การจัดจําหนาย กับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

4.696 0.195 

การจัดจําหนาย กับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส 

1.494 0.474 

การจัดจําหนาย กับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือ
เปนประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 6.235 0.013* 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 8.000 0.005* 
- ผักไฮโดรโปนิกส 5.790 0.016* 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 8.993 0.003* 
การจัดจําหนาย กับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

20.609 0.000* 

การจัดจําหนาย กับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

34.964 0.000* 

การจัดจําหนาย กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดน
เพลสในอนาคต 

1.190 0.275 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 59 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน 
แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี, พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง, ผักไฮโดรโป
นิกส, ผักและผลไมตามฤดูกาล, จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
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จากรานโกลเดนเพลสและส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลสมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอทัศนคติของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนาย ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตาราง 60 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอ
คเคอร่ี 

 

ดานการจดัจําหนาย 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

จํานวนสาขาของราน
โกลเดนเพลสท่ี
ใหบริการใน

กรุงเทพมหานคร 

การจัดพืน้ท่ีภายใน
รานโกลเดนเพลส 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 

151 130 281 6.235 0.013* ไมเลือก 

(37.8%) (32.5%) (70.2%)   

80 39 119   เลือก 

(20.0%) (9.8%) (29.8%)   

รวม 231 169 400   

 (57.8%) (42.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 60 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมือง
หนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
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กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว เชน แค
รอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 61 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

 

ดานการจดัจําหนาย 
พฤติกรรมการซ้ือผัก

และผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส 

จํานวนสาขาของ
รานโกลเดนเพลส
ท่ีใหบริการใน
กรุงเทพมหานคร 

การจัดพืน้ท่ี
ภายในราน
โกลเดนเพลส 

รวม 2 Sig. 

พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 

105 101 206 8.000 0.005* ไมเลือก 

(26.2%) (25.2%) (51.5%)   

126 68 194   เลือก 

(31.5%) (17.0%) (48.5%)   

รวม 231 169 400   

 (57.8%) (42.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 61 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน 
คะนา ผักบุง กวางตุง มีคา Sig. เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
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สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 62 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส 

 

ดานการจดัจําหนาย 
พฤติกรรมการซ้ือผัก
และผลไมปลอด
สารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

จํานวนสาขาของ
รานโกลเดนเพลส
ท่ีใหบริการใน
กรุงเทพมหานคร 

การจัดพืน้ท่ี
ภายในราน
โกลเดนเพลส 

รวม 2 Sig. 

ผักไฮโดรโปนิกส      

183 116 299 5.790 0.016* ไมเลือก 

(45.8%) (29.0%) (74.8%)   

48 53 101   เลือก 

(12.0%) (13.2%) (25.2%)   

รวม 231 169 400   

 (57.8%) (42.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 62 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส มี
คา Sig. เทากับ 0.016 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 



 
 

119 

ตาราง 63 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล 

 

ดานการจดัจําหนาย 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

จํานวนสาขาของ
รานโกลเดนเพลส
ท่ีใหบริการใน
กรุงเทพมหานคร 

การจัดพืน้ท่ี
ภายในราน
โกลเดนเพลส 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมตามฤดูกาล      

103 101 204 8.993 0.003* ไมเลือก 

(25.8%) (25.2%) (51.0%)   

128 68 196   เลือก 

(32.0%) (17.0%) (49.0%)   

รวม 231 169 400   

 (57.8%) (42.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 63 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการจัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตาม
ฤดูกาล มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 64 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

 

ดานการจดัจําหนาย พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากราน

โกลเดนเพลส 
จํานวนสาขาของ
รานโกลเดนเพลส
ท่ีใหบริการใน
กรุงเทพมหานคร 

การจัดพืน้ท่ี
ภายในราน
โกลเดน
เพลส 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

59 63 122 20.609 0.000* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(14.8%) (15.8%) (30.5%)   

88 45 133   301-600 บาท 

(22.0%) (11.2%) (33.2%)   

601-900 บาท 42 48 90   

 (10.5%) (12.0%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 42 13 55   

 (10.5%) (3.2%) (13.8%)   

รวม 231 169 400   

 (57.8%) (42.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 64 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ีย
ตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของ
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ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดย
เฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว 
 
ตาราง 65 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด

สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

 

ดานการจดัจําหนาย 
พฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 

จํานวนสาขาของ
รานโกลเดนเพลส
ท่ีใหบริการใน
กรุงเทพมหานคร 

การจัดพืน้ท่ี
ภายในราน
โกลเดนเพลส 

รวม 2 Sig. 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

101 94 195 34.964 0.000* ส่ือบุคคลเชนพนักงาน
ขาย / เพื่อน (25.2%) (23.5%) (48.8%)   

51 34 85   ส่ือโทรทัศน วิทยุ 
อินเตอรเน็ต (12.8%) (8.5%) (21.2%)   

61 10 71   หนังสือพิมพ/แผนพับ/
ใบปลิว (15.2%) (2.5%) (17.8%)   

ปายโฆษณา / อ่ืนๆ 18 31 49   

 (4.5%) (7.8%) (12.2%)   

รวม 231 169 400   

 (57.8%) (42.2%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 



 
 

122 

 จากตาราง 65 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  ดานการจัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัด
จําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2.4 ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส 
 H1: ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 
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ตาราง 66 แสดงการทดสอบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

คูความสัมพันธ 2 Sig. 
การสงเสริมการตลาด กับความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

40.150 0.000* 

การสงเสริมการตลาด กับชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

33.617 0.000* 

การสงเสริมการตลาด กับชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ท่ีซ้ือเปนประจํา 

  

- ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 17.333 0.002* 
- พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 7.608 0.107 
- ผักไฮโดรโปนิกส 15.220 0.001* 
- ผักและผลไมตามฤดูกาล 12.834 0.012* 
การสงเสริมการตลาด กับจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

60.817 0.000* 

การสงเสริมการตลาด กับส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 

9.561 0.654 

การสงเสริมการตลาด กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต 

25.628 0.000* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 66 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสกับทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา ทัศนคติของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริม
การตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส, ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส, ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี, ผัก
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ไฮโดรโปนิกส, ผักและผลไมตามฤดูกาล, จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสและแนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมดานอ่ืนไมมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึง
รายละเอียดจะแสดงในตารางดังนี้ 
 



ตาราง 67 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด
กับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถี่ในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมใหชิม
สินคาตามฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

ความถี่ในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
7 25 27 38 7 104 40.150 0.000* สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 

(1.8%) (6.2%) (6.8%) (9.5%) (1.8%) (26.0%)   

22 45 24 48 18 157   สัปดาหละ 1ครั้ง 

(5.5%) (11.2%) (6.0%) (12.0%) (4.5%) (39.2%)   

3 6 22 9 6 46   เดือนละ 2-3 ครั้ง 

(0.8%) (1.5%) (5.5%) (2.2%) (1.5%) (11.5%)   

21 15 18 27 12 93   เดือนละ 1 ครั้ง / อื่นๆ 

(5.2%) (3.8%) (4.5%) (6.8%) (3.0%) (23.2%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 67 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีใน
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มี
ผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 



 
ตาราง 68 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาดกับ

พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาที่ไปซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมให
ชิมสินคาตาม

ฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

ชวงเวลาที่ไปซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
5 35 25 33 10 108 33.617 0.000* 07.01 -12.00 น. 

 (1.2%) (8.8%) (6.2%) (8.2%) (2.5%) (27.0%)   

31 16 30 32 18 127   12.01-17.00 น. 

(7.8%) (4.0%) (7.5%) (8.0%) (4.5%) (31.8%)   

17.01- 22.00 น. 17 40 36 57 15 165   

 (4.2%) (10.0%) (9.0%) (14.2%) (3.8%) (41.2%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 จากตาราง 68 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ี
ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มี
ผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 



 
ตาราง 69 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริม

การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว 
บรอคเคอรี่ 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมให
ชิมสินคาตาม

ฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอรี่ 
38 59 52 95 37 281 17.333 0.002* ไมเลือก 

(9.5%) (14.8%) (13.0%) (23.8%) (9.2%) (70.2%)   

15 32 39 27 6 119   เลือก 

(3.8%) (8.0%) (9.8%) (6.8%) (1.5%) (29.8%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 129 
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 จากตาราง 69 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและ
ผลไมเมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอรี่ มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริม
การตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไม
เมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 



 
ตาราง 70 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริม

การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมใหชิม
สินคาตามฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

ผักไฮโดรโปนิกส 
44 69 70 94 22 299 15.220 0.001* ไมเลือก 

(11.0%) (17.2%) (17.5%) (23.5%) (5.5%) (74.8%)   

9 22 21 28 21 101   เลือก 

(2.2%) (5.5%) (5.2%) (7.0%) (5.2%) (25.2%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 จากตาราง 70 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดร
โปนิกส มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานผักไฮโดรโปนิกส จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 71 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการสงเสริม

การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมให
ชิมสินคาตาม

ฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

ผักและผลไมตามฤดูกาล 
32 52 50 46 24 204 12.834 0.012* ไมเลือก 

(8.0%) (13.0%) (12.5%) (11.5%) (6.0%) (51.0%)   

21 39 41 76 19 196   เลือก 

(5.2%) (9.8%) (10.2%) (19.0%) (4.8%) (49.0%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 จากตาราง 71 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและ
ผลไมตามฤดูกาล มีคา Sig. เทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 



ตาราง 72 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาดกับ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมให
ชิมสินคาตาม

ฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

จํานวนเงินโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
17 19 31 42 13 122 60.817 0.000* ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 

(4.2%) (4.8%) (7.8%) (10.5%) (3.2%) (30.5%)   

24 18 33 43 15 133   301-600 บาท 

(6.0%) (4.5%) (8.2%) (10.8%) (3.8%) (33.2%)   

601-900 บาท 3 39 21 12 15 90   

 (0.8%) (9.8%) (5.2%) (3.0%) (3.8%) (22.5%)   

มากกวา 901บาท 9 15 6 25  55   

 (2.2%) (3.8%) (1.5%) (6.2%)  (13.8%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 72 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงิน
โดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส มีคา Sig. เทากับ 0.000 
ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
การสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 



 
ตาราง 73 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการสงเสริมการตลาดกับ

พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

การจัดทําแผนพับ
เพื่อแนะนําสินคา
มีความเหมาะสม 

การจัดมุมสินคา
ลดราคา 

มีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ 

จุดขาย 

การจัดกจิกรรม
แนะนําสินคาตาม

ฤดูกาล 

จัดกิจกรรมให
ชิมสินคาตาม

ฤดูกาล 

รวม 2 Sig. 

แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 
22 55 57 43 28 205 25.628 0.000* บอกตอผูอื่นใหซื้อตาม 

(5.5%) (13.8%) (14.2%) (10.8%) (7.0%) (51.2%)   

31 36 34 79 15 195   ซื้อซ้ํา 

(7.8%) (9.0%) (8.5%) (19.8%) (3.8%) (48.8%)   

รวม 53 91 91 122 43 400   

 (13.2%) (22.8%) (22.8%) (30.5%) (10.8%) (100.0%)   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 73 ผลการวิเคราะหโดยใชการทดสอบ ไค-สแคว (Chi – Square) ระหวางทัศนคติของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการสงเสริม
การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1 ) หมายความว า  ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไค-สแควร (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงมีตัว
แปรตน  คือ  ปจ จัยสวนบุคคลของผูบ ริโภคในกรุง เทพมหานคร  และทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 



 
ตาราง 74 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรตน  

ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

ตัวแปรตาม  
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ 

จากรานโกลเดนเพลส เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

ดาน
คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

1.ความถี่ในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

          

2.ชวงเวลาที่ไปซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส 

          

3. ชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ที่ซื้อเปนประจํา        

3.1 ผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา 
ผักกาดแกว บรอคเคอรี่ 

          

 
หมายเหตุ  หมายความวา สอดคลองกับสมมติฐาน (Sig.) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                  หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 74  (ตอ) 
 

ตัวแปรตน  

ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

ตัวแปรตาม  
พฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน

เพลส เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

ดาน
คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

3.2 พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง           

3.3 ผักไฮโดรโปนิกส           

3.4 ผักและผลไมตามฤดูกาล           

4. จํานวนเงินโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ใชในการซื้อผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 

          

5.สื่อที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากที่สุด 

          

6.แนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากรานโกลเดน
เพลสในอนาคต 

          

 
หมายเหตุ  หมายความวา สอดคลองกับสมมติฐาน (Sig.) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 140 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส
ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร  
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ท่ีมีผลตอ 
พฤติกรรม การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม การซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ี
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร นิยมซ้ือ 
  
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ การศึกษา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
         2.  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเทานั้น 
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 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากร: ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 16  
ปข้ึนไป ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา 
โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยาง:  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อายุตั้งแต 
16 ปข้ึนไป ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซ ในระยะเวลา 1 ป ทีผานมา  
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาด
ตัวอยาง ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 และ กําหนดคาความผิดพลาดไวไมเกิน รอยละ 5 (กัลยา วานิชย
บัญชา.2545: 25-26) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง เพิ่มกลุมตัวอยางอีก 15 คน จึงรวมเปนขนาด
กลุมตัวอยางท้ังหมดเทากับ 400 ตัวอยาง 
 
 วิธีการสุมกลุมตัวอยางมีดงันี ้
 ข้ันท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงตัวอยางในแตละ
สาขาของรานโกลเดนเพลสในกรุงเทพมหานครท้ัง 5 สาขา 
 ข้ันท่ี 2 การสุมตัวอยาง แบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามใหกับผูท่ีซ้ือ 
หรือ เคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานครท้ัง 5 สาขา สาขาละ 80 
ตัวอยาง  
 ข้ันท่ี 3 ใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถาม
ใหกับผูท่ีเคยซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานคร ใหเปนผูตอบ
แบบสอบถาม จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวในแตละสาขา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชในการวัด รูปแบบการดําเนินการดําเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีตออาหารผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลซในกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check List) โดยคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ขอ 
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีใหความสําคัญตอสวนประสม
ทางดานการตลาด เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย ซ่ึงเปน
แบบสอบถามท่ีมีมาตรวัดแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) โดยคําถามแบบใหเลือกตอบเพียง
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คําตอบเดียว จํานวน 15 ขอ จัดเปนการวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ คําถามดานผลิตภัณฑ (สินคา)  6 ขอ 
ดานราคา 3 ขอ ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 2 ขอ และดานการสงเสริมการตลาด 4 ขอ 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค ซ่ึงแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) โดยคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 
6 ขอ ไดแก มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Point Question) จัดเปนการวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
  
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีทางการตลาด เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค 
ขอมูลความเปนมา สถานการณ ระเบียบตางๆ และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากน้ันกําหนดกรอบในการสราง
ขอคําถามตามรายละเอียดท่ีไดนําเสนอขางตน 
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 
 3.  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ีงจะตองครอบคลุมท้ังตัวแปร
และสอบรับกับวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกําหนดไว 
 4.  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช 
 5.  แกไขปรับปรุงตามคําเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวนําแบบสอบถามนั้น
ไปทําการทดลองใช (Try Out) จากกลุมคนวัยทํางานท่ีเคยซ้ือ หรือซ้ือ ผักและผลไมปลอดสารพิษ ที่
ไมใชกลุมตัวอยางท่ีจะใชงานจริงจํานวนทั้งส้ิน 40 ชุด ซ่ึงจาการวิจัยคร้ังนี้จะสามารถวัดคาความเช่ือม่ัน
ได 
 6.  ทดสอบความเช่ือม่ันของชุดคําถามในแบบสอบถามดวย วิธีการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Alpha Coefficent) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน ดังนี้ 
  6.1  คาสัมประสิทธ์ิ α (α – Coefficiency) ของทัศนคติของผูบริโภคที่ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางดานการตลาด มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.769 
  6.2  คาสัมประสิทธ์ิ α (α – Coefficiency) ของพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค มีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.750 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูล ดังนี้ 
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 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิง
ตางๆ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตํารา เอกสาร บทความ รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามาสราง
แบบสอบถาม  
 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง (Field Study) กลุมคนวัยทํางานโดยทั่วไปตามสาขาของรานโกลเดนเพลสท่ี
กําหนดขางตน จํานวน 400 ชุด โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่ออางอิงในการขอความรวมมือเพื่อทําการแจกตามสาขาของรานโกลเดนเพลสที่กําหนดไว และเพื่อ
การตอบแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลตามสาขาท่ีกําหนด โดยผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บ
แบบสอบถามดวยตัวเอง เพื่อดําเนินการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตอไป  
 

 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
 1.  นําแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ 
 2.  นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding) ใบแบบลงรหัสสําหรับ
ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3.  นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรม ใน
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ขอมูลท่ัวไปในสวนท่ี 1 ของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ นําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) 
 2.  ขอมูลท่ัวไปในสวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติท่ีมีตอสินคาผักและผลไมปลอด
สารพิษ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด แสดงผลเปนคารอยละ 
(Percentage)  ความถ่ี (Frequency)  
 3.  ขอมูลท่ัวไปในสวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษของผูบริโภค แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) 
 4. การทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติ Chi-Square ในการทดสอบ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดน
เพลสของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 เพศ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8 และ
เพศชาย มีจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.2 ตามลําดับ 
 อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 
31.2 รองลงมาคืออายุระหวาง 35 – 44 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.2 อายุ 45 ปข้ึนไป จํานวน 90 
คน คิดเปนรอยละ 22.5 และอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0  ตามลําดับ 
 สถานภาพการสมรส  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด/ หมาย/ หยาราง/ แยกกัน
อยู จํานวน 255 คน คิดรอยละ 63.8 และมีสถานภาพสมรส จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.2 
ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 283 
คน คิดเปนรอยละ 70.8 และมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 117 คิดเปนรอยละ 29.2 
ตามลําดับ 
 อาชีพ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 154  คน คิด
เปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือ ทําธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ / อ่ืน ๆ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 
33.0 นักเรียน/  นักศึกษา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16.0 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 50 
คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายไดเฉล่ีย 10,001– 20,000 บาทตอเดือน 
จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือ มากกวา 40,000 บาทตอเดือน จํานวน 106 คน คิดเปน
รอยละ 26.5 รายได 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และรายได 30,001 
– 40,000 บาทตอเดือน จํานวน 48 คน รอยละ 12.0 ตามลําดับ 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สามารถสรุปผลได  ดังนี้ 
 ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาผักและผลไมมี
ความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและมีมาตรฐานรับรองมีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 75.0 และผักและผลไมมีความสดใหมอยูเสมอ / มี
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บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม คงทน / มีฉลากสินคาท่ีอธิบายเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการชัดเจนมีผลตอการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ตามลําดับ 
  ดานราคา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการใหสวนลดตามฤดูกาล เชน 
กําหนดราคาจําหนายท่ีสูงกวาทองตลาด เพื่อเปนการบงบอกถึงคุณภาพของผักและผลไมมีผลตอการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.0  และเห็นวาการ
ใหสวนลดกับลูกคาเม่ือมีปริมาณการซ้ือมากมีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0 ตามลําดับ 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาจํานวนสาขาของราน
โกลเดนเพลสท่ีใหบริการในกรุงเทพมหานคร มีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และเห็นวาการจัดพื้นท่ีภายในรานโกลเดนเพลสมีผล
ตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.2 
ตามลําดับ 
 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการจัดกิจกรรมแนะนํา
สินคาตามฤดูกาลมีผลตอการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จํานวน 122 คน คิด
เปนรอยละ 30.5 รองลงมาคือ การจัดมุมสินคาลดราคา และมีพนักงานแนะนําสินคา ณ จุดขาย ใน
สัดสวนท่ีเทากัน จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8  การจัดทําแผนพับเพื่อแนะนําสินคามีความ
เหมาะสม จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และการจัดกิจกรรมใหชิมสินคาตามฤดูกาล มีผลตอการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ  
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ จากราน
โกลเดนเพลส ในดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชวงเวลาท่ีไป
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลสท่ีซ้ือเปนประจํา จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมาก
ท่ีสุด และแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต สามารถสรุปผลได 
ดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ สัปดาหละ 2-3 คร้ัง จํานวน 
104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 เดือนละ 1 คร้ัง / อ่ืนๆ เชน นานๆ คร้ัง จํานวน  93 คน คิดเปนรอยละ 23.2 
และเดือนละ 2-3 คร้ัง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
 ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญซ้ือชวงเวลา 17.01- 22.00 น. จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมาคือ ชวง 12.01-17.00 น. 
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จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 และซ้ือชวงเวลา 07.01 -12.00 น. จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 
27.0 ตามลําดับ 
 ชนิดผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสท่ีซ้ือเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญซ้ือผักและผลไมตามฤดูกาลเปนประจํา จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 32.1  รองลงมาคือ 
พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 31.8  ผักและผลไมเมืองหนาว  
เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และผักไฮโดร
โปนิกส จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 16.6 ตามลําดับ 
 จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือ 301-600 บาทตอคร้ัง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.2 รองลงมาคือ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาทตอคร้ัง จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ซ้ือ 601-900 บาทตอคร้ัง จํานวน 
90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และซ้ือมากกวา 901 บาท จํานวน 55 บาท คิดเปนรอยละ 13.8 ตามลําดับ 
 ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีส่ือบุคคล เชน พนักงานขาย / เพื่อนท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต จํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 21.2 หนังสือพิมพ/แผนพับ/ใบปลิว จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 และปายโฆษณา / อ่ืนๆ 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ 
 แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะบอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.2 และซ้ือซํ้า จํานวน 195 คน คิด
เปนรอยละ 48.8 ตามลําดับ 
 สวนท่ี 4 ผลการการทดสอบสมมติฐาน 
 1.  สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1.1 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส  ดานชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงิน
โดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  และดานส่ือท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 1.2 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
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รานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผัก
สวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชใน
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจาก
รานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 1.3 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา สถานภาพการสมรส มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักไฮโดรโป
นิกส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด และ
ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 1.4 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ระดับการศึกษา มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักและผลไมตามฤดูกาล และดานจํานวนเงิน
โดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 1.5 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผัก
สวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชใน
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 1.6 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาด
แกว บรอคเคอร่ี ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไม
ตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 
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และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 2.  สมมติฐานขอท่ี 2 ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการขาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส สามารถ
สรุปผลได ดังนี้ 
  สมมติฐานขอท่ี 2.1 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  
ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด และ
ดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 2.2 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอรี่ ดานจํานวนเงินโดย
เฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และดานส่ือท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 2.3 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน 
แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผัก
ไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  สมมติฐานขอท่ี 2.4 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มี
ผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน



 
 

150 

โกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานผัก
ไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาคนควา พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส
ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ การศึกษา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครสวนใหญมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ  
นิติอภัยธรรม (2547) ท่ีพบวา เพศ รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา สอนภักดี (2544) ท่ีพบวา แกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัวท่ีมี
เพศและอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรม การบริโภคอาหารแตกตางกัน  
  ดานเพศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ี
ใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด โดยจากตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบ
เพศกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จะเห็นไดวาเพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือ
สัปดาหละ 1คร้ัง แตอันดับรองลงมา เพศชายจะซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง/ อื่นๆ เชน นาน ๆ คร้ัง ซ่ึงตางจากเพศ
หญิงท่ีซ้ือสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงอาจเปนเพราะวาสวนมากแลวเพศหญิงก็จะมีลักษณะเปนแมบานหรือผู
ประกอบอาหารภายในบานมากกวาเพศชายอยูแลว จึงทําใหความถ่ีในการซ้ือสินคาประเภทผักและผลไม
มีมากกวาเพศชาย ดังนั้น เพศหญิงจึงมีความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพล
สมากวาเพศชาย 
  ดานอายุของผูในกรุงเทพมหานคร มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง 
กวางตุง ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอด
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สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสมากท่ีสุด และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต โดยจากตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จะพบวา 
คนท่ีมีอายุระหวาง 15-44 ป สวนใหญซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในชวงเวลา 
17.01 - 22.00 น. สวนคนคนท่ีอายุ 45 ปข้ึนไป สวนใหญจะซ้ือในชวงเวลา 07.01 -12.00 น. ซ่ึงอาจเปน
เพราะวาคนอายุระหวาง 15-44 ป โดยมากแลวก็จะอยูในวัยเรียนวัยทํางาน เวลาวางท่ีจะสามารถไป
จับจายซ้ือของกินของใชก็จะเปนชวงหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงาน จึงทําใหคนในชวงอายุนี้เลือกท่ีจะ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสในชวงเวลา 17.01 - 22.00 น. ซ่ึงตางจากคนท่ีอายุ 
45 ปข้ึนไป ซ่ึงก็จะตองการไปซ้ือสินคาเพื่อเตรียมประกอบอาหารสําหรับม้ือเท่ียงหรือม้ือเย็นสําหรับคน
ในครอบครัวดวย จึงเลือกท่ีจะไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสในชวงเวลา 07.01 
-12.00 น. นั่นเอง 
  ดานสถานภาพการสมรส มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวน
ครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักไฮโดรโปนิกส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด และดานแนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต โดยจากตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรม
การซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 
จะพบวา ผูท่ีโสด/ หมาย / หยาราง / แยกกันอยู สวนใหญจะไมซ้ือสินคาพืชผักสวนครัว เชน คะนา 
ผักบุง กวางตุง จากรานโกลเดนเพลส สวนผูท่ีสมรสแลวสวนใหญจะซ้ือ ซ่ึงอาจเปนเพราะวาผูท่ีโสด/ 
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู สวนใหญก็จะอยูคนเดียวและเลือกท่ีจะทานอาหารงายๆ เชน อาหารสําเร็จ
จากทองตลาด รานอาหารตางๆ จึงไมซ้ือพืชผักสวนครัวเพราะสวนมากแลวพืชผักสวนครัวเหลานี้ก็จะใช
ในการประกอบอาหารกอนถึงจะทานได ตางจากคนท่ีสมรสแลว ซ่ึงก็จะอาศัยอยูกันเปนครอบครัวเล็ก/ 
ใหญแตกตางกันไป ไดทานอาหารรวมกัน อีกท้ังการประกอบอาหารทานเองก็จะเปนการลดคาใชจาย
ดานอาหารของครอบครัวดวย จึงทําใหผูท่ีสมรสแลวเลือกท่ีจะซ้ือพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง 
กวางตุง จากรานโกลเดนเพลส ไปประกอบอาหารในบาน 
  ดานระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผัก
และผลไมตามฤดูกาล และดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
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รานโกลเดนเพลส จากตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล จะพบวา ผูท่ีมีการศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญไมซ้ือผักและผลไมตามฤดูกาลจากรานโกลเดนเพลส สวนผูท่ีมีการศึกษา
ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป สวนใหญซ้ือผักและผลไมตามฤดูกาลจากรานโกลเดนเพลส อาจเปน
เพราะวาผูท่ีมีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปมักท่ีจะมีการไตรตรองดวยเหตุดวยผลทั้งนี้อาจนํา
ความรูท่ีไดเรียนรูถึงการเปรียบเทียบและการตระหนักถึงความคุมคาในการจับจายใชสอยมาใชในการ
ไตรตรองในการซ้ือสินคาใหคุมคากับเงินของตนเองมากท่ีสุด เพราะผักและผลไมตามฤดูกาลก็จะมีราคา
ถูกกวาผักและผลไมตรงตามฤดูกาล  
  ดานอาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักและผลไม
ตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด 
โดยจากตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จะพบวา ผูท่ี
เปนนักเรียน นักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสถึง
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง โดยตางจากผูท่ีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ / อ่ืนๆ เชน แมบาน สวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือเพียงแคสัปดาหละ 1 คร้ัง 
โดยอาจเปนเพราะผูท่ีเปนนักเรียน นักศึกษามีความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือท้ังในเร่ืองของเวลา การ
เดินทาง หรืออาจเปนเพราะบุคคลภายในบาน เชน พอ แม ใชหรือมอบหมายใหไปซ้ือของแทน อีกท้ัง
นักเรียน นักศึกษาเองก็เดินทางออกนอกบานในการไปเรียนแทบจะทุกวัน จึงถือเปนความสะดวกในการ
ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
  และดานรายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไม
เมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง 
กวางตุง ดานผักไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด และดานแนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากราน
โกลเดนเพลสในอนาคต จากตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซื้อผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จะพบวา ผูท่ีมีรายไดเฉล่ีย 10,001– 20,000 บาทตอเดือน 
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สวนใหญซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสโดยเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาทตอ
คร้ัง สวนผูท่ีมีรายไดเฉล่ีย 20,001 – 40,000 บาทตอเดือน สวนใหญจะซ้ือโดยเฉล่ีย 301-600 บาทตอคร้ัง 
และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 40,000 บาทตอเดือน สวนใหญจะซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสโดยเฉล่ีย 601-900 บาทตอคร้ัง จะเห็นไดวาผูท่ีมีรายไดยิ่งสูงก็จะมีการซ้ือผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสโดยเฉล่ียสูงกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา อาจเพราะวาผูท่ีมีรายไดสูง
ก็มีความสามารถในการจับจายใชสอยท่ีสูงกวาผูท่ีมีรายไดนอย อีกท้ังผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสบางชนิดก็มีราคาสูงกวาท่ีจําหนายตามทองตลาดท่ัวไป ซ่ึงถือเปนทางเลือกหนึ่งของผูมี
รายไดนอย แมวาคุณภาพหรือคุณประโยชนจะดอยกวาผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  
 2.  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลสในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มีผล
ตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  
  ผลการวิจัยพบวา โดยสวนใหญทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในดานคุณลักษณะของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส สอดคลองกับแนวคิดของชิพแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) ท่ี
กลาววา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงท่ีเรียนรู เพื่อใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะ
ท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวา
บุคคลมีความโนมเอียงพอใจหรือไมพอใจตอบางส่ิง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผล
ของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึง
อะไรหรือทําอะไร 
  2.1  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส  ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลสมากท่ีสุด และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จาก
ตาราง 52 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลสดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานแนวโนมพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต จะพบวา ทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ในเร่ืองของผักและผลไมมีความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและมีมาตรฐาน
รับรอง ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือซํ้า สวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ในเร่ืองผักและ
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ผลไมมีความสดใหมอยูเสมอ / มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม คงทน / มีฉลากสินคาท่ีอธิบายเกี่ยวกับคุณคาทาง
โภชนาการชัดเจน ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะบอกตอผูอ่ืนใหซ้ือตาม  
  2.2  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
ความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาด
แกว บรอคเคอร่ี ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส และดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพล
สมากท่ีสุด จากตาราง 57 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคากับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลส ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส จะพบวา ทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
ราคา ในเร่ืองของการใหสวนลดกับลูกคาเม่ือมีปริมาณการซ้ือมาก ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีการซ้ือโดย
เฉล่ีย 301-600 บาท และ 601-900 บาท ตอคร้ัง ในสัดสวนท่ีเทากัน สวนทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอดาน
ราคา ในเร่ืองการใหสวนลดตามฤดูกาล เชน กําหนดราคาจําหนายท่ีสูงกวาทองตลาด เพื่อเปนการบง
บอกถึงคุณภาพของผักและผลไม ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีการซ้ือโดยเฉล่ีย 301-600 บาทตอคร้ัง 
รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาทตอคร้ัง 
  2.3  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานพืชผักสวน
ครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดย
เฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และดานส่ือท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด จากตาราง 64 แสดงผลการ
เปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดน
เพลส ดานการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จะพบวา 
ทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย ในเร่ือง
ของจํานวนสาขาของรานโกลเดนเพลสที่ใหบริการในกรุงเทพมหานคร ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีการ
ซ้ือโดยเฉล่ีย 301-600 บาทตอคร้ัง สวนทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอดานการจัดจําหนาย ในเร่ืองการจัดพื้นท่ี
ภายในรานโกลเดนเพลส ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีการซ้ือโดยเฉล่ียตํ่ากวาหรือเทากับ 300 บาทตอคร้ัง 
อาจเปนเพราะการเขาถึงรานท่ีงายไมวาไปทางไหนหรืออยูท่ีไหนก็สามารถพบเจอสาขาของรานได จะ
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ทําใหผูบริโภคมีการซ้ือในจํานวนท่ีมากยิ่งข้ึน สวนการจัดพ้ืนท่ีภายในรานทําใหผูบริโภคซ้ือโดยเฉล่ีย
เพียงแคต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท ก็อาจเปนเพราะการจัดสินคาภายในรานหากไมเปนระเบียบ คับแคบ 
หาของไดยาก ก็จะทําใหผูบริโภคมีโอกาสในการตัดสินใจซ้ือสินคาอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีตั้งใจมาซ้ือ
นอยลง เพราะบางคนท่ีมาซ้ืออาจไมมีเวลามากนัก 
  2.4  ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานชวงเวลาท่ีไป
ซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท 
แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานผักไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงิน
โดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส และดานแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต จากตาราง 67 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดาน
การสงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ี
ในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส จะพบวา ทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาดในเร่ืองของการจัดทําแผนพับเพ่ือ
แนะนําสินคามีความเหมาะสม การจัดมุมสินคาลดราคา การจัดกิจกรรมแนะนําสินคาตามฤดูกาล และ
การจัดกิจกรรมใหชิมสินคาตามฤดูกาล ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือเพียงแคสัปดาหละ 1 
คร้ังเทานั้น สวนทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอดานการสงเสริมการตลาดในเร่ืองของการมีพนักงานแนะนํา
สินคา ณ จุดขาย ทําใหผูบริโภคสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือสัปดาหละ 2-3 คร้ัง อาจเปนเพราะการโนม
นาวจิตใจของผูซ้ือสินคาจากปากหรือคําแนะคําของพนักงานขายจะทําใหผูบริโภคไดรับรูและสอบถาม
ขอมูลไดโดยตรงดวยความละเอียดชัดเจน อีกท้ังยังตรงกับส่ิงท่ีซ้ือตองการทราบจึงทําใหการมีพนักงาน
แนะนําสินคา ณ จุดขาย สงผลใหผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือสินคามากยิ่งข้ึน 
  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลสของ
ผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได ของผูบริโภค มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท้ังในเร่ืองของความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากราน
โกลเดนเพลส ชวงเวลาท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชนิดผักและผลไม
ปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ท่ีซ้ือเปนประจํา จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือผักและ
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ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสมากท่ีสุด และแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสใน
อนาคต  
  ดังนั้นผูประกอบการจึงควรท่ีจะนําปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ไปใชประกอบในการวาง
แผนการจําหนายสินคา หรือกลยุทธทางการตลาดตางๆ เชน การจัดสงเสริมการขายดวยการลดราคา
สินคาก็ควรจะเลือกจัดในชวงเวลาตั้งแต 12.01 – 22.00 น. การพิจารณาถึงการนําสินคาบางชนิดเขามา
จําหนายก็ควรที่จะมีการคํานึงถึงรายไดเฉล่ียสวนใหญของผูบริโภคในบริเวณสาขาท่ีจําหนายดวย เชน 
การนําผักและผลไมเมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ผักไฮโดรโปนิกส 
มาจําหนาย ผูบริโภคทุกระดับรายไดสวนใหญจะไมเลือกซ้ือ สวนการนําพืชผักสวนครัว เชน คะนา 
ผักบุง กวางตุง มาจําหนายจะเปนท่ีนิยมของผูบริโภคสวนใหญท่ีมีรายได 10,001 – 30,000 บาท การนํา
ผักและผลไมตามฤดูกาลมาจําหนายจะเปนท่ีนิยมของผูบริโภคสวนใหญท่ีมีรายได 30,001 – 40,000 
บาทข้ึนไป เปนตน ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือท้ังนั้น ซ่ึงผูประกอบการก็ควรที่จะ
ใหความสําคัญและนําใชพิจารณาประกอบกับการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจําหนาย 
รวมถึงการสงเสริมการตลาดดวย เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคมากท่ีสุด และสงผลตอยอดขายท่ีจะเพิ่มข้ึนดวย  
 2.  ผลการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษ
จากรานโกลเดนเพลสในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการ
ขาย สามารถสรุปขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้ 
  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  ดานส่ือท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต  
ดังนั้น ผูประกอบการควรท่ีจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑใหมาก เชน การดูแลเร่ืองของความสะอาด
ปลอดภัย ความสดใหมของสินคาโดยการตรวจเช็คอยางละเอียดในวันท่ีนําสินคาใหมเขามาวางจําหนาย
ในราน รวมถึงการตรวจเช็คสินคาทุกช้ินภายในรานทุกวันๆ วันละ 1-2 ชวงเวลา บรรจุภัณฑก็ควรที่จะมี
ความสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะจดจํางายมองแลวก็สามารถรูไดเลยวาสินคามาจากรานโกลเดนเพลส 
เชน การเนนสีเขียวในการสรางบรรจุภัณฑพรอมกับช่ือโกลเดนเพลสโดยอาจเปนการสกรีนหรือ
สติ๊กเกอรก็ได  ในสวนของฉลากสินคาควรจะมีการเพิ่มขอมูลในเร่ืองของประโยชนหรือคุณสมบัติของ
ผักหรือผลไมนั้นๆ ดวย เพ่ือท่ีลูกคาจะไดรับรูประโยชนจากผลิตภัณฑและเลือกซ้ือหาใหเหมาะสม ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้ควรจะมีการปฏิบัติใหอยูในระดับมาตรฐานท่ีดีตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจใน
สินคาตลอดไป 
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  ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอผักและ
ผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
ชวงเวลาที่ไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แค
รอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือ และดานส่ือ
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  
  ดังนั้นผูประกอบการจึงควรท่ีจะใหความสําคัญกับดานราคาดวย ซ่ึงการกําหนดราคาท่ีสูง
กวาทองตลาดเพ่ือเปนการบงบอกถึงคุณภาพ แตก็ควรที่จะมีราคาท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูบริโภคท่ีมีรายได
ท้ังสูงและตํ่าสามารถซ้ือไปบริโภคได สวนหนึ่งก็เพื่อใหผูบริโภคไดทดลองสินคาดวยตัวเองพรอมท้ัง
กลับมาซ้ือซํ้าหรือบอกตอบุคคลอ่ืนดวย การทํากลยุทธดานราคาควรมีการทําเปนสวนลดปริมาณดวย 
เชน การซื้อผลไมแบบเดียวกัน 5 ช้ินในราคาที่ถูกกวาการซ้ือผลไมชนิดเดียวกันนั้น 1 ช้ิน หรือ 1-4 ช้ิน 
แตหากซ้ือทีเดียว 5 ช้ินเลยก็จะคิดใหอีกราคาหนึ่ง เปนตน ซ่ึงการต้ังราคาแบบนี้อาจเรียกไดวาเปนการ
สงเสริมการขายอยางหนึ่งก็ได ซ่ึงมันก็จะทําใหผูบริโภครูสึกต่ืนตัวในการซ้ือปริมาณมากๆ ดวย 
  ดานการจัดจําหนาย  จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี
ตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผัก
และผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีทรูท 
แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอรี่ ดานพืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง ดานผักไฮโดรโปนิกส 
ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือ และดานส่ือท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  
  ดังนั้นผูประกอบการจึงควรท่ีจะมีการเพ่ิมหรือขยายสาขาใหเขาถึงกลุมผูบริโภคใหมาก
ยิ่งข้ึน อาจทําโดยการเปดใหมีการซ้ือเฟรนไชส เปนตน และในสวนของการจัดพื้นท่ีภายในรานควรที่จะ
มีการปรับปรุงการจัดพื้นท่ีการวางสินคาภายในรานใหมีความสะดวก กวางขวาง หาสินคาไดงาย เดินเขา
ออกสะดวกสบาย และควรท่ีจะมีการจัดใหเปนรูปแบบเดียวกันในทุกสาขา เพ่ือใหลูกคามีความสะดวก
ในการหาสินคาและรูสึกไดถึงมาตรฐานการบริการท่ีอยูในระดับเดียวกันในทุกสาขา และการมีพื้นท่ี
กวางขวาง เดินไดอยางสะดวกสบาย ก็จะทําใหผูบริโภคใชเวลาในการเลือกชมสินคาไดนานข้ึน และเพื่อ
เปนผลใหผูบริโภคมีเวลาในการพิจารณาซ้ือสินคาอ่ืนท่ีไมไดเจาะจงมาซ้ือต้ังแตแรกดวย  
  ดานการสงเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานการสงเสริมการตลาด มี
ผลตอพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานความถ่ีในการซ้ือ ชวงเวลา
ท่ีไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ดานผักและผลไมเมืองหนาว  เชน แครอท บีท
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รูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี ดานผักไฮโดรโปนิกส ดานผักและผลไมตามฤดูกาล ดานจํานวนเงิน
โดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชในการซ้ือ และดานแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือในอนาคต  
  ดังนั้นผูประกอบการจึงควรท่ีจะมีการเนนในเร่ืองของการมีพนักงานคอยแนะนําสินคา ณ 
จุดขายใหกับผูบริโภคใหมากและสม่ําเสมอยิ่งข้ึน ท้ังนี้สวนหนึ่งก็เพื่อใหผูบริโภคท่ีมาซ้ือสินคาอ่ืนไดรับ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับผักและผลไมปลอดสารพิษ และเปนการจูงใจใหผูบริโภคนั้นอยากทดลองหรือมีการ
ตัดสินใจซ้ือ ในสวนของการจัดทําแผนพับเพื่อแนะนําสินคา การจัดมุมสินคาลดราคา การจัดกิจกรรม
แนะนําสินคาตามฤดูกาล และการจัดกิจกรรมใหชิมสินคาตามฤดูกาล ควรจะมีการปรับปรุงใหมีรูปแบบ
ท่ีนาสนใจ แผนพับควรมีความสวยงาม อานงาย ตัวหนังสือพอเหมาะสําหรับคนทุกวัย อีกท้ังยังควรท่ีจะ
มีการเพิ่มในสวนของความรูเกี่ยวกับโรคภัยหรือคุณประโยชนในการรักษาโรคของผักแตละชนิดเพ่ือให
ผูบริโภคมีความสนใจในสินคามากยิ่งข้ึน การจัดมุมลดราคาควรใหมีปายแสดงใหเห็นอยางเดนชัด และ
ควรมีสินคาใหมๆ ไปลดราคาบาง หรือควรมีการโฆษณาการลดราคาสินคาบางรายการไวลวงหนา 1 
อาทิตย การจัดกิจกรรมก็ควรที่จะใหผูบริโภคไดเขารวมในกิจกรรมใหมากยิ่งข้ึน และควรท่ีจะมีการ
จัดทําบัตรสมาชิกของทางรานดวย เพื่อใชควบคูไปกับการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา หรือการ
สะสมแตม เปนตน อีกท้ังยังสามารถใชเปนแนวทางในการขยายชองทางการใหบริการลูกคาโดยการสง
สินคาถึงบานสําหรับลูกคาท่ีมีประวัติการเปนสมาชิกตั้งแต 1 ปข้ึนไป หรือลูกคาท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
เปนประจํา เชน อาทิตยละหนึ่งคร้ัง เปนตน  
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 1.  ควรทําศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการรับรูขาวสารหรือการเปดรับขาวสารของราน
โกลเดนเพลสสงผลตอพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส เพื่อใหได
ผลการวิจัยท่ีครอบคลุมประเด็นมากยิ่งข้ึน 
 2.  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรท่ีจะมีการเพ่ิมขอเสนอแนะซ่ึงเปนขอคําถามปลายเปดเขาไป ใน
แบบสอบถามดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ ดวย และสามารถ
นําไปปรับปรุงจุดดอยตางๆ ได 
 3.  ควรมีการเพิ่มขอคําถามในสวนของพฤติกรรม คือ การเดินทางมาซ้ือผักและผลไมปลอด
สารพิษจากรานโกลเดนเพลส โดยรถยนตสวนบุคคล/รถโดยสารประจําทาง/เดิน วันท่ีนิยมมาซ้ือสินคา 
เปนตน ท้ังนี้จะไดทราบขอมูลเหลานี้เพื่อไปประกอบในการพัฒนา ปรับปรุง หรือการขยายสาขา ให
สามารถรองรับการเดินทางมาซ้ือของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน 
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โครงการนี้เปนโครงการวิจยัเพ่ือใชประกอบการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

โปรดใหความอนุเคราะห เพือ่ใชในการพฒันาการศึกษา 
แบบสอบถาม 

เร่ือง 
พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจาก
รานโกลเดนเพลส ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร ในดาน พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค และ 
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยผูวิจัยใครขอความกรุณาใหทาน
ตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ เพื่อเปนประโยชนตองานวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงแบบสอบถามไดแบงออกเปน 
3 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 สวนท่ี 2 ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษของผูบริโภค 
 
 การตอบแบบสอบถามน้ีใชเพื่อการศึกษาเทานั้น ซ่ึงไมมีผลกระทบดานลบใดๆ แกผูตอบ
แบบสอบถามนี้ และ การเสนอผลการวิจัยจะเปนการเสนอในภาพรวมเทานั้น 
 
             ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี ้
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แบบสอบถาม 
คําชี้แจง:  โปรดทําเคร่ืองหมาย  โปรดทําเครื่องหมาย √ในชองท่ีตรงกบัขอมูลของทานมากท่ีสุด   
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  (  ) 1.1 ชาย     (  ) 1.2 หญิง 
2. อายุ 
  (  ) 2.1   15 – 24 ป   (  ) 2.2 25 – 34 ป 
  (  ) 2.3   35 – 44 ป   (  ) 2.4 45 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพการสมรส 
  (  ) 3.1 โสด     (  ) 3.2 สมรสและมีบุตร 
  (  ) 3.3 สมรสและไมมีบุตร 
4. ระดับการศึกษา 
  (  ) 4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี  (  ) 4.2 ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
5. อาชีพ 
  (  ) 5.1 นักเรียน/ นักศึกษา    
  (  ) 5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
  (  )  5.3 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ     
  (  ) 5.4 ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 
  (  )  5.5  อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................. 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 (  )  6.1 10,001– 20,000 บาท  (  ) 6.2 20,001 – 30,000 บาท 
 (  )  6.3 30,001 – 40,000 บาท  (  ) 6.4 มากกวา 40,000 บาท 
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ตอนท่ี 2: แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุดเพียง ขอเดยีว 
 ทานพิจารณาในประเด็นใดตอไปน้ีวามคีวามสําคัญตอทานในการเลือกซ้ือผักและผลไมปลอด

สารพิษมากท่ีสุด 
1. ดานลักษณะของผลิตภัณฑ 

1.1 (  ) ความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษมีมาตรฐานรับรอง 
1.2 (  ) ความสดใหมอยูเสมอ 
1.3 (  )  บรรจุภณัฑท่ีสวยงาม คงทน 
1.4 (  )  บรรจุภณัฑท่ีมีฉลากสินคาอธิบายชัดเจน 

2.ดานราคา 
        2.1 (  )  การใหสวนลดกับลูกคาเม่ือมีปริมาณการซ้ือมาก 
        2.2 (  )  การใหสวนลดตามฤดูกาล เชน กาํหนดราคาจําหนายท่ีสูงกวาทองตลาดเพ่ือเปนการ
บงบอกถึงคุณภาพของผักและผลไม 
3. ดานการจัดจําหนาย 
         3.1 (  )  จํานวนสาขาท่ีใหบริการของรานโกลเดนเพลส ในกรุงเทพมหานคร 
         3.2 (  )  การจดัพื้นท่ีภายในรานโกลเดนเพลส 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 

4.1 (  )  การจดัทําแผนพับเพื่อแนะนําสินคามีความเหมาะสม 
4.2 (  )  การจดัมุมสินคาลดราคา 
4.3 (  )  การจดัพนกังานแนะนําสินคา ณ จดุขาย 
4.4 (  )  การจดักิจกรรมแนะนําสินคาตามฤดูกาล 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษ จากรานโกลเดนเพลส 

คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย ใน ( ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากท่ีสุด 
1. ทานซ้ือสินคาผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลสบอยเพยีงใด 

(  ) 1.1 สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 
(  ) 1.2 สัปดาหละ 1คร้ัง 
(  ) 1.3 เดือนละ 2-3 คร้ัง 
(  ) 1.4 เดือนละ 1 คร้ัง 
(  )  1.5อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 

2. ชวงเวลาใดทีท่านไปซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส 
 (  ) 2.1 08.00-12.00 น.   (  ) 2.2 12.01-18.00 น. 
 (  ) 2.3 18.00– 22.00 น.   (  ) 2.4 อ่ืนๆโปรดระบุ.................... 
3. ผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ชนิดใดท่ีทานซ้ือมากท่ีสุด 
  (  ) 3.1 ผักและผลไมเมืองหนาว เชน แครอท บีทรูท แตงกวา ผักกาดแกว บรอคเคอร่ี 
 (  ) 3.2 พืชผักสวนครัว เชน คะนา ผักบุง กวางตุง 
 (  ) 3.3 ผักไฮโดรโปนิกส 
 (  ) 3.4 ผักและผลไมตามฤดูกาล 
 (  ) 3.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................... 
4. จํานวนเงินโดยเฉล่ียตอคร้ังท่ีทานใชในการซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส  
 (  ) 4.1    ต่ํากวา 300 บาท                         (  ) 4.2 301-600 บาท 
 (  ) 4.3    601-900 บาท                         (  ) 4.4  901-1,200 บาท              
 (  ) 4.5    มากกวา 1,200บาท 
5. ใครเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกลเดนเพลส ของทาน

มากท่ีสุด 
 (  ) 5.1ส่ือบุคคลเชนพนักงานขาย / เพื่อน  (  ) 5.2 ส่ือโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต 
 (  ) 5.3 หนังสือพิมพ/แผนพบั/ใบปลิว  (  ) 5.4 ปายโฆษณา 
 (  ) 5.5 อ่ืนๆโปรดระบุ................................... 
6. แนวโนมพฤตกิรรมการซ้ือสินคาจากรานโกลเดนเพลสในอนาคต 
 (  ) 6.1 บอกตอ   
 (  ) 6.2 ซ้ือซํ้า  
 (  ) 6.3เลิกซ้ือ 

ขอบพระคุณอยางยิ่งท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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