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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ของต้นไมต้กแต่งสวนมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่าง ใช้สถิติในการทดสอบโดยใช้การทดสอบค่าที่การวิเคราะห์ความแปรปรวน           
ทางเดยีว เมื่อพบความแตกต่างใชท้ดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวธิที าก าลงัสองน้อยทีส่ดุ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000-20,000 บาท  
 2.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นประโยชน์ของตน้ไมต้กแต่งสวน ดา้นคุณภาพของต้นไมต้กแต่งสวน 
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีและดา้นความหลากหลายของตน้ไมต้กแต่งสวน มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.  ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนมากทีส่ดุ คอื คู่สมรส/แฟน ประเภทไมเ้ลอืกซือ้มากทีสุ่ด
คอืไมก้ลางแจง้ทีน่ิยมน ามาตกแต่งสวน แหล่งขอ้มูลเกีย่วกับต้นไมต่้างๆ ไดจ้ากพนักงานขาย ตลาดนัดต้นไมเ้ป็นช่อง
ทางการซือ้ตน้ไม ้ 
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวน ดา้นความถี่
ในการซือ้ตน้ไมใ้น 3 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 5.  ผู้บรโิภคที่มเีพศ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการตดัสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวน ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ย          
ในการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวน (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6.  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องตน้ไมต้กแต่งสวนดา้นประโยชน์ของต้นไมต้กแต่งสวน ดา้นคุณภาพของต้นไม้
ตกแต่งสวน มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อต้นไม้ต่อ 3 เดือน โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า                
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 7.  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากต้นไมต้กแต่งสวนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ต้นไมต้กแต่งสวน ด้านจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต้นไมต้กแต่งสวน (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั 0.05 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: ผลติภณัฑ ์ตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภค ตน้ไมต้กแต่งสวน 

 
Abstract 

 
 This research aims to study product factors relating consumers’ purchasing behavior of decorating 
garden plants in the Bangkok metropolis.  The sample size in this research is 400 consumers buying 
decorating garden plants in the Bangkok metropolis.  A questionnaire is the tool for data collection.  Statistics 
difference  for data analysis are percentage, mean, and standard deviation.  Statistic for testing is one way 
analysis of varience.  If there is a difference, paired difference analysis will be applied by using the Least 
significant different.  The relation is analyzed by employing Pearson product moment correlation coefficient.  
Research results are as follows:  
 1. Most consumers are male, aged between 31 and 40 years old, holding Bachelor’s degree, 
working as private company employees, and earning monthly between Baht 10,000 and 20,000 or lower. 
 2.  Most consumers have overall opinions toward product factors of decorating garden plants of 
consumers in The Bangkok metropolis at the good levels. Considering each category, consumers have 
overall opinions toward category of benefits and quality of decorating garden plants at good levels, whereas 
opinions toward category of variety of decorating garden plants are at the moderate level. 
 3.  Consumers’ purchasing behavior of decorating garden plants are as follows: spouse or lover is 
one of co-decision making in buying decorating garden plants at most; they mostly buy outdoor plants to 
decorate their garden; they receive information of plants from salespersons; and the plant flea market is a 
buying plant channel. 
 4.  Consumers with different education level influence purchasing decision behavior in decorating 
garden plants differently in the category of buying frequency in three months with a statistical significance of 
0.05 level. 
 5.  Consumers with different gender influence purchasing decision behavior in decorating garden 
plants differently in category of average money spending in decorating garden plants (Baht) with a statistical 
significance of 0.05 level. 
 6.  Product factors in decorating garden plants in category of benefit and quality of decorating 
garden plants are positively related to behavior in buying frequency in three months at the low levels with a 
statistical significance of 0.05 level. 
 7.  The difference in knowledge of benefits from decorating garden plants   influences purchasing 
decision behavior in decorating garden plants differently in category of average money spending in 
decorating garden plants (Baht)  with a statistical significance of 0.05 level. 
 
Keywords: Products, Purchase decision, Consumer, Tree garden 
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บทน า 
 สืบเน่ืองจากสภาวะแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในปจัจุบันของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้า               
สูยุ่คเทคโนโลยภีายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์ในอนาคต ซึง่มทีัง้คอมพวิเตอรแ์ละสงัคมออนไลน์ มากขึน้ทุกวนั และในเมอืง
ใหญ่ๆ มคีวามเป็นอยู่ที่แออดั การเดนิทางอย่างเร่งรบี การท างานทีเ่คร่งเครยีด ท าใหก้ารพกัผ่อนน้อยลง ประชาชน
ต้องการที่จะแสวงหาความเป็นธรรมชาติ โดยน าธรรมชาติเข้ามาหาตวัเองมากขึน้ จะเหน็ได้ว่าการตกแต่งภายใน
อาคารส านักงาน  ตกแต่งบ้านพกัอาศยั ให้มคีวามเป็นธรรมชาติโดย น าต้นไม้มาตกแต่งสวนหย่อมเลก็ๆ ท าน ้าตก
เลยีนแบบธรรมชาติในตัวอาคาร  หรอืมกีารปลูกต้นไมไ้ว้บนอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นธรรมชาติที่สดชื่นซึ่งใน
ปจัจุบนัต้นไมต้กแต่งสวนมมีากหลากหลายชนิด โดยมกีารเพิม่มูลค่าใหก้บัต้นไมต้กแต่งสวนโดยน าการออกแบบที่มี
ความคดิรเิริม่และสรา้งสรรค ์น ามาประยุกตใ์ชก้บัตกึทีม่พีืน้ทีแ่คบๆ เช่นการจดัสวนแนวตัง้ เป็นตน้ 
 ในปจัจุบนัการขยายตัวของตลาดต้นไม้ตกแต่งสวนในประเทศ มีการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น              
เพื่อรองรบักบัความต้องการของตลาด จงึเหน็ได้ว่าการผลติไมด้อกไม้ประดบัเพื่อการค้านับวนัจะมคีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิของประเทศมากขึน้ และมมีูลค่าของผลติภณัฑส์ูงเท่าเทยีมกบัผลติผลทางการเกษตรสาขาอื่นๆ ดงันัน้ การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดบัจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง ท าเป็นอาชพีหลกัโดยเพิม่รายได้กบัธุรกจิประเภทต้นไมต้กแต่งสวน           
แต่ละปีหลายลา้นบาท โดยสถานทีจ่ดัจ าหน่ายตน้ไมต้กแต่งสวนมสีว่นส าคญั ในการจ าหน่ายสนิคา้โดยส่วนใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มตีลาดทีร่วบรวบพนัธุไ์มน้านาชนิด เช่น ตลาดนัดจตุจกัร  ตลาดต้นไมเ้ทเวศร ์ตลาดต้นไมร้าบ 11 
ตลาดนัดจตุจกัร 2 (มนีบุร)ี ตลาดสนามหลวง 2 (ธนบุร)ี ประชาชนส่วนใหญ่เขา้มาเพื่อเลอืกต้นไม้ตกแต่งสวนตาม
ตลาดนัดต่างๆ เพื่อไปจดัสวนในบา้นพกัอาศยัและในอาคารส านักงาน และทีส่ าคญัต้นไมต้กแต่งสวนบางชนิดส่งออก
ต่างประเทศ เช่น ตน้ปาลม์ประดบั กลว้ยไมต่้างๆ  ท าใหป้ระเทศมรีายไดจ้ากการสง่ออกดงักล่าวเพิม่ขึน้ดว้ย  
 จากเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้  ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถงึความตอ้งการดา้นปจัจยั
ผลิตภัณฑ์  ตลอดจนพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคที่ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดในการปรบัปรุง และพฒันาสนิค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสม อนัจะน าไปสู่
ความเป็นผูน้ าทางการตลาดของตน้ไมต้กแต่งสวนในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืนโดยจ าแนกตาม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวนโดยจ าแนกตาม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวน ของผูบ้รโิภคใน เขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อายุ 
   1.1.3 อาชพี 
   1.1.4 ระดบัการศกึษา 
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   1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 
  1.2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.1 ดา้นคุณสมบตัขิองตน้ไมต้กแต่งสวน 
   1.2.2  ดา้นคุณภาพของตน้ไมต้กแต่งสวน 
   1.2.3  ดา้นความหลากหลายของตน้ไมต้กแต่งสวน 
  1.3  ความรูเ้ขา้ใจของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัต้นไมต้กแต่งสวน ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากตน้ไมต้กแต่งสวน 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวน 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษาและรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั           
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนแตกต่างกนั 
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประโยชน์ที่ได้รบัจากต้นไม้ตกแต่งสวนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
ตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 3. ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ซึง่ประกอบด้วย ประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวน คุณภาพของต้นไมต้กแต่งสวน
และความหลากหลายของตน้ไมต้กแต่งสวนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 38-39) [1] กล่าวว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจรชวีติครอบครวั การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อ
นักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในตวัสนิค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไป หรอืลดความส าคญัลง ลกัษณะทางประชากร 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ธงชยั สนิตวิงษ์ (2549: 271) [2] คุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 
(Product)  นกัการตลาดจะตอ้งออกแบบผลติภณัฑใ์หม้คีุณลกัษณะทีด่พีรอ้มและเหนือกว่าคู่แขง่ขนั  และเป็นทีต่อ้งการ
ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ และไม่เป็นปญัหาในแง่ของการผลติมากนกั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 2) [3] พฤติกรรมผู้บรโิภค  
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมนิผล  
(Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร  โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา  
(Schiffman: & Kanuk. 1994: 7) [4] หรอือาจจะหมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคล
เมื่อท าการประเมนิผล (Evaluationg) การจดัหา (Acquiring) การใช ้(Using) และการใชจ้่าย (Disposing) เกีย่วกบั
สนิคา้และบรกิาร  
 แนวคิดเก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539: 185-189) [5] ความรู ้หมายถงึ ข่าวสารที่
เกบ็ไวใ้นความทรงจ า  ส่วนหนึ่งของข่าวสารทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบัหน้าทีข่องผูบ้รโิภคในตลาดเรยีกว่า  ความรูเ้กีย่วกบั
ผูบ้รโิภค (Consumer  Knowledge) ซึง่อาจจะศกึษาไดโ้ดยการตอบค าถามดงันี้ คอื ผูบ้รโิภครูอ้ะไร ความรูจ้ดัระเบยีบ
อยู่ในความทรงจ าในรปูใด  และจะวดัความรูไ้ดอ้ย่างไร 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวน ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้คือผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อหรอืเคยซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้การก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยการใชส้ตูรหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที่  95% โดยไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างเท่ากบั 15 คน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยเป็นการ
เลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ
สอบถามผูบ้รโิภค 
 
ผลการวิจยั  
 การศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ได ้ดงันี้  
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ  ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 218 คน คดิเป็นร้อยละ 54.5 และเพศหญิงจ านวน 
182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 31 – 40 ปี จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 รองลงมาคอื กลุ่มที่
มอีายุ 21-30 ปี มจี านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 กลุ่มทีอ่ายุ 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 กลุ่มทีอ่ายุ 51 ปีขึน้ไป
จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 และกลุ่มต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
63.5 รองลงมาคอืระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน  
20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 
 อาชพี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้งทัว่ไป จ านวน 299 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 74.75 รองลงมา คอืธุรกจิส่วนตวั จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 และนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 32 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน               
142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 ตัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 ระหว่าง 20,001- 30,000 
บาท จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมา คอืและน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มจี านวนน้อยที่สุดคอื 
จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากต้นไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครไดด้งันี้ 
 ดา้นระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากต้นไมต้กแต่งสวน พบว่า ส่วนใหญ่ 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ที่ไดร้บัจากต้นไม้ตกแต่งสวนใน ระดบัมาก และปานกลาง  ผูบ้รโิภคมคีวามรู้
ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง มจี านวน 306 คน คดิเป็นร้อยละ 76.5 และผู้บรโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมาก            
มจี านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้นไดแ้ก่ ประโยชน์ของตน้ไมต้กแต่งสวน,คุณภาพของต้นไมต้กแต่งสวนความหลากหลาย
ของต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่า ผู้บรโิภคมีความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ประโยชน์หลกัของต้นไม้
ตกแต่งสวนโดยรวมในระดบัดีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
 ด้านประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์ของตน้ไมต้กแต่งสวน โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีาก เป็นอนัดบัหนึ่ง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสวนในบา้นมสีเีขยีว
เป็นธรรมชาต ิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.33  เพิม่ความร่มเงาแก่สภาพแวดลอ้ม  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และความใกลช้ดิ
ธรรมชาตมิากขึน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ สรา้งสภาพแวดลอ้มทีร่่มรื่นสวยงาม
ในบ้านหรอืส านักงานให้น่าอยู่ กรองฝุ่นละอองที่กระจายทัว่ไปในอากาศ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 ช่วยป้องกนัเสยีง
รบกวนจากรถบนท้องถนนและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 จัดแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบัง
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 สรา้งความสขุทางดา้นจติใจเมื่อสวนในบา้นมสีเีขยีวมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.88 และสร้างความเป็นส่วนตวั ป้องกนัการแอบมองจากเพื่อนบ้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 มคีวามพงึพอใจอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การปลกูตน้ไมเ้ป็นการผ่อนคลายความเครยีดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 
 ด้านคณุภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นคุณภาพของตน้ไมต้กแต่งสวน โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีเป็นอนัดบัหนึ่ง ไดแ้ก่ ความคงทนไม่ตายง่ายของตน้ไมต้กแต่งสวน
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 รองลงมามตีน้ไมม้ลี าตน้แขง็แรงสมบูรณ์ทรงพุ่มหนาแน่น ดอกสวยงาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94  
และตน้ไมต้กแต่งสวนมคีุณภาพทีด่มีคีุณภาพเหมาะสมราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 
 ด้านความหลากหลายของต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์  ด้านความหลากหลายของต้นไม้ตกแต่งสวน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.40  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดี เป็นอนัดบัหนึ่ง ได้แก่  
ต้นไมแ้ต่ละชนิดมคีุณประโยชน์ทีห่ลากหลาย เช่น ใหร้่มเงา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั 
ปานกลาง ได้แก่ มีความหลากหลายของประเภทต้นไม้ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อ เช่น ต้นไม้ประเภทไม้ปลูกในร่ม          
ไมป้ลกูกลางแจง้ ไมด้อก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มอีิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ต้นไม้ตกแต่งสวน คอื คู่สมรส/แฟนของกลุ่มตวัอย่าง มจี านวน 130คน คดิเป็นร้อยละ 32.5รองลงมา คอื 
ญาต/ิบุคคลในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง มจี านวน 110คน คดิเป็นร้อยละ27.5พนักงานขาย/พนักงานแนะน าสนิค้า
จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 เพื่อน/บุคคลรูจ้กัของกลุ่มตวัอย่าง มจี านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ผูบ้รโิภค
เอง มจี านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 สมาชกิกระทูใ้นเวบ็พนัธุท์พิย ์มจีนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ต้นไม้ตกแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใช้การแจงแจกเป็นความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 ประเภทของต้นไม้ท่ีนิยมน ามาตกแต่งสวน พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซื้อซือ้ต้นไมป้ระเภทไมก้ลางแจ้ง  
มจี านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมา คอื ซือ้ประเภทไมพุ้่ม มจี านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ซือ้ต้นไม้
ประเภทไมค้ลุมดนิ มจี านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ซือ้ต้นไมป้ระเภทไมย้นืต้น มีจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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16.0 ซือ้ตน้ไมป้ระเภทไมด้อก มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ซือ้ตน้ไมป้ระเภทไมเ้ลือ้ย มจี านวน 16 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั 
 แหล่งข้อมูลข่าวสารต้นไม้ตกแต่งสวนพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัรู้ข่าวสารจากพนักงานขายมจี านวน 
118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 รองลงมา คอื รบัรูข้่าวสารจากอนิเตอรเ์น็ตมจี านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 รบัรู้
ข่าวสารจากนิตยาสาร/วารสาร มจี านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 รบัรูข้่าวสารจากบุคคลทีรู่จ้กัมจี านวน 60 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 15 รบัรูข้า่วสารจากบุคคลภายในครอบครบั มจี านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 รบัรูข้า่วสารจากหนงัสอื
การเกษตร มจี านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5ตามล าดบั 
 สถานท่ีหรอืช่องทางการซ้ือต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้ตามตลาดนดัตน้ไม ้มจี านวน 
154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมา คอื สัง่ซือ้ผ่านเวบ็ไซต์ มจี านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ซือ้ตามรา้นขาย
ปลกีต้นไมท้ัว่ไป มจี านวน  74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ซือ้ตามงานเกษตรแฟร ์มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.6 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัสามารถสรปุได้ดงัน้ี 
  1.1  ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครในขอ้จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานสว่นผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านความถี่ในการซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนจ านวนกี่ครัง้ต่อ 3 เดือน ผู้บริโภคที่มีเพศ                 
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  1.2  ผู้บริโภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขอ้ความถี่ในการซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนจ านวนกี่ครัง้ต่อ 3 เดือน และในด้านจ านวนเงินเฉลี่ย           
ในการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  1.3  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถี่ในการซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนจ านวนกีค่รัง้ต่อ 3 เดอืน และในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่
ในการซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนกีบ่าทต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน    
    1.4  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถีใ่นการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนจ านวนกีค่รัง้ต่อ 3 เดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานโดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามถี่ในการซือ้
ตน้ไมต้กแต่งสวนจ านวนกีค่รัง้ต่อ 3 เดอืน น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรมีคีวามถีใ่นการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนจ านวนกีค่รัง้ต่อ 3 เดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
สงูกว่าปรญิญาตร ี 
  1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนกี่บาทต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั          
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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  1.5  ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครในขอ้ความถี่ในการซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนจ านวนกีค่รัง้ต่อ 3 เดอืน และในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการ
ซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนกี่บาทต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั  ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน   
 สมมติฐานท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีได้รบัจากต้นไม้ตกแต่งสวนแตกต่างกนั           
มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนัสามารถสรปุ
ได้ดงัน้ี 
 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากตน้ไมต้กแต่งสวนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในข้อความถี่ในการซื้อต้นไม้กี่ครัง้ต่อ 3 เดือน           
ไม่แตกต่างกนั อย่างนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน   
 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากต้นไมต้กแต่งสวนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในข้อจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต้นไม้ตกแต่งสวน           
กี่บาทต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นัน่คือผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ประโยชน์ที่ไดร้บัจากต้นไมต้กแต่งสวนมคีวามรู้ความเขา้ใจระดบัมากมีพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวน
มากกว่าผู้บรโิภคทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์ที่ได้รบัจากต้นไม้ตกแต่งสวนที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบั  
ปานกลาง 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑซ่ึ์งประกอบด้วยด้านประโยชน์ของต้นไม้ 
ตกแต่งสวน ด้านคณุภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน ด้านความหลากหลายของต้นไม้ตกแต่งสวนมีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือต้นไม้ตกแต่งสวนของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ด้านประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวน   
 ปจัจยัด้านผลติภณัฑข์องต้นไมต้กแต่งสวนดา้นประโยชน์ของต้นไมต้กแต่งสวน พบว่ามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครข้อความถี่ในการซื้อต้นไม้ต่อ              
3 เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคได้รับประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวนเพิ่มขึ้น จะท าให้พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อต้นไม ้           
ตกแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนต่อ 3 เดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ตกแต่งสวนด้านประโยชน์หลักของต้นไม้ตกแต่งสวน พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้จ านวนเงนิ
เฉลีย่ในการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนไม่แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านคณุภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน 
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องตน้ไมต้กแต่งสวนดา้นคุณภาพของตน้ไมต้กแต่งสวนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในการตดัสนิใจซื้อต้นไมต้กแต่งสวนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถี่ในการซือ้ต้นไมต่้อ 3 เดอืน   
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อ
ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูด้า้นคุณภาพ ของตน้ไมต้กแต่งสวนเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวน
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถีใ่นการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนต่อ 3 เดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ตกแต่งสวนด้านคุณภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน ไม่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้จ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อ
ตน้ไมต้กแต่งสวนไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 ด้านความหลากหลายของต้นไม้ตกแต่งสวน 
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องต้นไมต้กแต่งสวนดา้นความหลากหลายของต้นไมต้กแต่งสวน ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมในการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถี่ในการซื้อต้นไม้         
ต่อ 3 เดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องต้นไมต้กแต่งสวนดา้นความหลากหลายของต้นไมต้กแต่งสวน ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้
ตน้ไมต้กแต่งสวนไม่แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวน
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อต้นไม้แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคเพศหญิงมีจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อต้นไม้มากกว่าเพศชาย ทัง้นี้ 
เน่ืองจากเพศหญงิชอบความสวยงามร่มรื่น การซือ้ไมต้กแต่งสวนมสี่วนช่วยท าใหรู้ส้กึสดชื่นมชีวีติชวีา เพื่อใหบ้า้นพกั
อาศยัเกดิความร่มเยน็ จงึท าใหม้กีารใชเ้งนิแต่ละครัง้มากกว่าเพศชาย   
 2.  ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกัน มพีฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อต้นไม้แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดบัปริญญาตรีมีความถี่มากที่สุด ทัง้นี้เนื่องจากมีภาระหน้าที่ด้านการงาน           
น้อยกว่าระดบัสงูกว่าปรญิญาตรจีงึมเีวลาในการเลอืกซือ้มากขึน้ และมรีายไดส้งูกว่าระดบัต ่ากว่าปริญญาตรจีงึมคีวามถี ่          
ในการซือ้มากว่า  
 3.  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องตน้ไมต้กแต่งสวนดา้นประโยชน์มคีวามสมัพนัธด์า้นความถี่ในการซือ้ต้นไมต่้อ 
3 เดอืน โดยรวมมคีวามสมัพนัธต์ ่า ทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้เนื่องจาก หากผูบ้รโิภคไดท้ราบถงึประโยชน์ดา้นการสรา้ง
ความร่มรื่น ป้องกนัเสยีงรบกวน กรองฝุน่ละออง และ เพิม่ความร่มเงา จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมในการซือ้ตน้ไมม้ากขึน้  
 4.  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัตน้ไมต้กแต่งสวนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการ
ตดัสนิใจซื้อต้นไม้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีระดบัมาก ทัง้นี้เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มี
ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวนในระดบัมาก มกัมีพฤติกรรมซื้อมากกว่าระดบั           
ปานกลาง อาจเพราะมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก ท าใหเ้พิม่การตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนง่ายขึน้  
 5.  ปจัจยัดา้นคุณภาพของต้นไมต้กแต่งสวนมคีวามสมัพนัธ ์ดา้นความถี่ในการซือ้ต้นไมต่้อ 3 เดอืนโดยมี
ความสมัพันธ์ต ่า ทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้เนื่องจากคุณภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน เช่น มีล าต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์             
ทรงพุ่มมใีบหนาแน่น หรอืมแีมลงกนิใบและล าต้นน้อย เป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตัดสนิซือ้ต้นไมต้กแต่งสวนและ 
มพีฤตกิรรมซือ้ซ ้าในครัง้ต่อๆ ไป  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นผลติภณัฑข์องตน้ไมต้กแต่งสวนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ผู้ประกอบการร้านต้นไม้และผู้ที่สนใจในการท าธุรกิจประเภทจัดสวน สามารถน าข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั ได้แก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิ การศกึษาระดบัปรญิญาตรี เพื่อสรา้งโอกาส
ทางการตลาดที่จะเข้าถึงตลาดเป้าหมาย ตลอดจนสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการตลาดและก าหนดกลยุทธ ์                 
ใหส้อดคลอ้ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค   
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 2.  ผู้ประกอบการร้านต้นไม้และผู้ที่สนใจในการท าธุรกิจประเภทจัดสวน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ          
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ใหก้บัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัตน้ไมใ้หม้ากขึน้ เช่นตน้ไมช้่วยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซต์ ซึง่ท าให้
เกิดภาวะเรือนกระจก ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน พร้อมทัง้การดูแลรกัษา และ ออกแบบรูปทรงต้นไม้โดยเฉพาะไม้
ประเภทชาดดั ไทรเกาหล ีครสิตน่ิา เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และความสุขทางใจ ผูป้ระกอบการควรเน้น
การประชาสมัพนัธ์ถึงประโยชน์และข้อดขีองผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภครบัรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยงัพฤติกรรมการซื้อซ ้า 
เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประโยชน์ของต้นไม้ด้านจ านวนเงินซื้อต้นไม้ตกแต่งสวน 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวน ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่แตกต่างกนั 
 3.  ผูป้ระกอบการร้านต้นไมแ้ละผูท้ี่สนใจในการท าธุรกจิประเภทจดัสวน ควรมุ่งเน้นปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์
ของตน้ไมต้กแต่งสวน ดา้นต่างๆ ดงันี้ 
  ด้านประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวนควรมุ่งเน้นต้นไม้ที่สามารถ กรองฝุ่นละออง ช่วยป้องกนัเสยีง
รบกวนจากรถบนทอ้งถนน สรา้งสภาพแวดลอ้มทีร่่มรื่นสวยงามในบา้น และ เพิม่ความร่มเงาแก่สภาพแวดลอ้ม ทัง้นี้
ผูป้ระกอบการรา้นต้นไม้และผูท้ีส่นใจในการท าธุรกจิประเภทจดัสวน ควรจดัหาชนิดของต้นไมต้กแต่งสวนใหต้รงกบั
ความต้องการของผูบ้รโิภค ซึ่งจะเป็นผลท าให้ ผู้บรโิภคเกดิพฤติกรรมการซือ้มากขึน้  เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า 
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของต้นไม้ตกแต่งสวนด้านประโยชน์ของต้นไม้ตกแต่งสวน มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั           
กบัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถีใ่นการซือ้ตน้ไมต่้อ 
3 เดอืน 
  ด้านคุณภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน ควรมุ่งเน้นต้นไม้ที่มีล าต้นแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพุ่มหนาแน่น           
ดอกสวยงาม และทนต่อสภาพอากาศ แมลงไม่กนิใบและล าต้น ทัง้นี้ผู้ประกอบการร้านต้นไม้และผูท้ี่สนใจในการท า
ธุรกิจประเภทจดัสวน ควรสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้บริโภคโดยมี มาตรฐานของต้นไม้แต่ละชนิด มีลกัษณะล าต้น            
ทรงพุ่ม ดอกทีส่วยงาม โดยเพิม่การรบัประกนัความพอใจสามารถ ส่งคนืไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภค
เกดิความพงึพอใจและรูส้กึถงึมาตรฐานทีไ่ดร้บัจากสนิคา้ นัน้ๆ เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์อง
ตน้ไมต้กแต่งสวน ดา้นคุณภาพของต้นไมต้กแต่งสวน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ
ซือ้ตน้ไมต้กแต่งสวนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถีใ่นการซือ้ตน้ไมต่้อ 3 เดอืน 
 4. ผูป้ระกอบการร้านต้นไม้และผู้ที่สนใจในการท าธุรกจิประเภทจดัสวน  ควรให้ความส าคญัเรื่องปจัจยั        
ดา้นผลติภณัฑข์องตน้ไมต้กแต่งสวน ในดา้นต่างๆ โดยผูว้จิยัเสนอแนะดงันี้ 
  ดา้นคุณภาพของต้นไม้ตกแต่งสวน ผู้ประกอบการร้านต้นไม้ ควรมุ่งเน้นความส าคญักบัคุณภาพของ
ตน้ไมต้กแต่งสวน เช่น ต้นไมต้กแต่งสวนทนต่อสภาพอากาศ แมลงไม่กนิใบและล าต้น ต้นไมม้ลี าต้นแขง็แรงสมบูรณ์
ทรงพุ่มหนาแน่นดอกสวยงาม ต้นไม้ตกแต่งสวนมคีุณภาพที่ดเีหมาะสมราคา ผู้บริโภคมรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ใน 
ระดบัด ีเนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามต้องการต้นไมท้ี่มคีุณภาพมากทีสุ่ด โดยผูบ้รโิภคนิยมใชต้้นไม้ประเภทไมก้ลางแจ้ง 
เช่น ชาดดั,ไทรเกาหล,ีครสิตน่ิา จงึควรมวีจิยัและการพฒันาสายพนัธุต์้นไมใ้หม้คีวามแขง็แรง ทนต่อสภาพแวดลอ้ม 
ป้องกนัแมลงศตัรูพืชของต้นไม้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรท าการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 1.  ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภค         
ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรท าการศึกษาในเขตต่างจงัหวดัอื่นๆ เนื่องจากผลการส ารวจทัว่ประเทศจะท าให้ทราบ
แนวทางทีห่ลากหลายมากขึน้ 
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 2.  ควรศกึษาดชันีชี้วดัความส าเรจ็ของธุรกจิต้นไมต้กแต่งสวน เพื่อใหผู้้ประกอบการใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันาธุรกจิต่อไป 
 3.  ควรศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ต้นไมต้กแต่งสวน เช่น ปจัจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชวีิตจะท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น เนื่องจากใน
ปจัจุบนัรปูแบบการด าเนินชวีติมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
 4.  ควรมกีารศกึษาความแตกต่างของปจัจยัดา้นประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ต้นไมท้ีส่นใจ
จะยิง่สง่ผลใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการเลอืกด าเนินธุรกจิต้นไมต้กแต่งสวนในอนาคตต่อไป และผูจ้ ัดท าหวงัเป็นอย่างยิง่
ว่า ปจัจยัเหล่าน้ีน่าจะประโยชน์ในการศกึษา และท าการวจิยัในครัง้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์นี้ได้รบัการตรวจแก้ไขจาก รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์           
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ที่ให้ความกรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจยั เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบปากเปล่า ตลอดจนไดใ้หค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นผู้เอาใจใส่ เป็นก าลงัใจในการศึกษาพร้อมทัง้ได้ให้การ
อบรม เลี้ยงดู และสัง่สอนให้ผู้วิจ ัยเป็นคนดี มีความขยันอดทน ขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท รุ่น 13 ที่คอย
ช่วยเหลอืในการท าเอกสาร และสละเวลาท าหน้าทีแ่ทนตนเองในช่วงทีห่ยุดงาน ตลอดจนผูท้ีต่อบแบบสอบถามในพืน้ที่
ตลาดนดัตน้ไมใ้นกรุงเทพมหานคร ทุกท่านท าใหส้ารนิพนธส์ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ประโยชน์อนัเกดิจากการท าสารนิพนธฉ์บบัน้ี ขอบชูาแก่คุณ บดิา มารดา ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ปลูกฝงัคุณงาม
ความด ีและความมุมานะ อดทน ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าให้
เกดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] อดุลย ์ จาตุรงคกุล. (2543).                  .               6. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
[2] ธงชยั สนัตวิงษ.์ (2549). พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทางการตลาด. พมิพค์รัง้ที ่11. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
[3] ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรงุเทพฯ: วสิทิธพ์ฒันา. 
[4] Schiffman, Leon G.; & Kanuk, Leslie Lazar.(1994). Consumer Behavior. 5th ed. Englewood Cliffs,  
        New Jersey: Prentice–Hall. 
[5] อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 


