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อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้ออยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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The purposes of this research were 1) to study demographic factor 2) 

marketing mix factor; and 3) life pattern that influencedthe purchase behavior of organic 
vegetables of consumers in Bangkok. 400 buyers who used to buy and consumeorganic 
vegetables in Bangkok were drawn to be the sample of the study. The research 
instrument, a questionnaire was used to collect the data which were analyzed by 
descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation), and correlation analysis 
by Chi-Square testing. The result revealed as follows: 1) Demographic factor that 
influenced the purchase behavior of organic vegetables of consumers in Bangkok found 
that age, education, average income per monthhad significant influence on purchase 
behaviorat 0.05, which wasaccording with the assumptions. 2) Marketing mix factor that 
influenced the purchase behavior of organicvegetables of consumers in Bangkok found 
that the price with the purchase amount, distribution channel with the data source, 
marketing promotion with the data sourcehad significant influence on purchase behavior 
at 0.05, which was according with the assumptions. 3) Life patternthat influenced the 
purchase behavior of organic vegetables of consumers in Bangkok found thatregular 
activities, interests and opinions hadhad significant influence on purchase behavior at 
0.05, which was according with the assumptions. 

 
Keyword : Marketing Mix Factors, Organic Vegetables 

 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได๎ด๎วยดีโดยได๎รับความชํวยเหลืออยํางยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล ที่คอยให๎ค าแนะน าชํวยเหลือ ตลอดจนแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ  และ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กัลยกิตต์ิ กีรติอังกรู และ อาจารย์ ดร.สันติ  เติมประเสรฐิกุล ที่ให๎ความ
อนุเคราะห์ เป็นผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม  และคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ รวมถึงให๎ข๎อเสนอแนะ ตํางๆ เพื่อปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองอันเป็นประโยชน์ตํอการท างาน
วิจัยนี ้

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว เพื่อนรํวมงานของผู๎วิจัยที่ชํวยเหลือ 
และสนันสนุนในทุกๆ ด๎านมาโดยตลอดมา 

ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทํานที่ให๎วิชาความรู๎ให๎ความชํวยเหลอืแกํผุ๎วิจัยด๎วยความเมตตา
เสมอมา 

สุดท๎ายนี้ผลการศึกษาวิจัยอันพึงได๎จากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบให๎เป็นประโยชน์แกํ
สาธารณะ เพื่อเป็น แนวทางที่ดีและมีคุณคาํในการใช๎ประโยชน์ตํอไป 

  
  

ดวงกมล  เพชรประพันธ์ 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดยํอภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคัดยํอภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบัญรูปภาพ ..................................................................................................................... ฒ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

ภูมิหลัง ............................................................................................................................. 1 

ความมุํงหมายของการวิจัย ................................................................................................. 2 

ความส าคัญของการวิจัย .................................................................................................... 2 

ขอบเขตของการวิจัย .......................................................................................................... 3 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย .............................................................................................. 3 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย ................................................................................ 3 

ตัวแปรที่ศึกษา ................................................................................................................... 3 

นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................... 4 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ..................................................................................................... 6 

สมมติฐานในการวิจัย ......................................................................................................... 7 

บทท่ี 2  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ....................................................................... 9 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ..................................................................... 9 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ........................... 11 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต .......................................................... 16 

         



  ซ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค ................................................................................ 20 

5. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับผักออร์แกนิก................................................................................. 24 

ประโยชน์ของผักออร์แกนิก (อ๎างอิง:Kasetorganic) .................................................... 25 

แหลํงขายผักอยูํทั่วไปตามหัวมุมเมืองตํางๆ ได๎แกํ (อ๎างอิง: Schoolofchangemaker) .... 26 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ...................................................................................................... 27 

บทท่ี 3  วิธีการด าเนินศึกษาค๎นคว๎า ....................................................................................... 30 

1. การก าหนดประชากรและการสุํมกลุํมตัวอยําง ............................................................... 30 

ประชากร .................................................................................................................. 30 

ขนาดของกลุํมตัวอยําง .............................................................................................. 30 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ....................................................................................... 31 

2. การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย.................................................................................. 31 

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล .................................................................................................. 34 

4. การจัดท าข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล ......................................................................... 35 

5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ...................................................................................... 35 

บทท่ี  4 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล .............................................................................................. 39 

สัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ......................................................................................... 39 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล .................................................................................... 39 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร .... 40 

ตอนที่ 2 ด๎านสํวนประสมทางการตลาดการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค ในกรุงเทพมหานคร41 

ตอนที่ 3 ด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร .... 45 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค ในกรุงเทพมหานคร ............................ 46 

ตอนที่ 5 ทดสอบสมมติฐาน .............................................................................................. 48 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข๎อแสนอแนะ ............................................................................ 96 



  ฌ 

สังเขปความมุํงหมาย ความส าคัญ สมมติฐานและวิธีด าเนินการศึกษาค๎นคว๎า ..................... 96 

ความมุํงหมายของการวิจัย ............................................................................................... 96 

ความส าคัญของการวิจัย .................................................................................................. 96 

สมมติฐานในการวิจัย ....................................................................................................... 97 

ขอบเขตของการวิจัย ........................................................................................................ 97 

วิธีด าเนินการศึกษาค๎นคว๎า ............................................................................................... 98 

การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ...................................................................................... 98 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล ...................................................................................................... 99 

การจัดท าข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล ............................................................................. 99 

สรุปผลการศึกษาค๎นคว๎า ................................................................................................ 100 

อภิปรายผลการศึกษาค๎นคว๎า ......................................................................................... 109 

ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการวิจัย.......................................................................................... 118 

ข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตํอไป ................................................................................. 119 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 120 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 122 

ประวัติผู๎เขียน ..................................................................................................................... 128 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 การจัดพวก  AIO เพื่อการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Plummer, 1974) ................. 19 

ตาราง 2 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws  และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู๎บริโภค (7Os) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540) .............................................................................. 22 

ตาราง 3  แสดงคําความถี่  ร๎อยละ จ าแนกตามข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์ .............................. 40 

ตาราง 4  แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์
 ........................................................................................................................................... 41 

ตาราง 5 แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา .... 42 

ตาราง 6 แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย .................................................................................................................... 43 

ตาราง 7 แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด ................................................................................................................. 44 

ตาราง 8 แสดงคําความถี่  ร๎อยละ  จ าแนกตามข๎อมูลด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ....................................................................................... 45 

ตาราง 9 แสดงคําความถี่  ร๎อยละ จ าแนกตามข๎อมูลพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร .................................................................................................................. 46 

ตาราง 10 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ ความถี่การซื้อผัก ออร์แก
นิก ...................................................................................................................................... 49 

ตาราง 11 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์
แกนิกโดยเฉลี่ย .................................................................................................................... 49 

ตาราง 12  ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ แหลํงข๎อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก ........................................................................ 50 

ตาราง 13 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ การมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................................................................................ 51 

         



  ฎ 

ตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ ความถี่การซื้อผัก ออร์
แกนิก .................................................................................................................................. 52 

ตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ จ านวนเงินการซื้อผัก 
ออร์แกนิกโดยเฉลี่ย .............................................................................................................. 53 

ตาราง 16 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ แหลํงข๎อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก ........................................................................ 54 

ตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ การมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................................................................................ 55 

ตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ ความถี่การ
ซื้อผักออร์แกนิก ................................................................................................................... 56 

ตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ จ านวนเงิน
การซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ................................................................................................ 57 

ตาราง 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ แหลํงข๎อมูล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก ................................................................... 58 

ตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ การมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก .............................................................................................. 59 

ตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ ความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก ............................................................................................................. 60 

ตาราง 23 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ จ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย .......................................................................................... 61 

ตาราง 24 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ 
แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก .................................................. 62 

ตาราง 25 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ การมี
สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................................................................ 63 

ตาราง 26 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ...................................................... 65 



  ฏ 

ตาราง 27 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ................................................. 66 

ตาราง 28 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก ..... 67 

ตาราง 29 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ................................... 68 

ตาราง 30 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก .............................................................. 69 

ตาราง 31 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ......................................................... 70 

ตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก ............. 71 

ตาราง 33 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................... 72 

ตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ........................................ 73 

ตาราง 35 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ................................... 74 

ตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แก
นิก ...................................................................................................................................... 75 

ตาราง 37 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ..................... 76 

ตาราง 38 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ..................................... 77 



  ฐ 

ตาราง 39 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ................... 78 

ตาราง 40 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์
แกนิก .................................................................................................................................. 79 

ตาราง 41 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก .................. 80 

ตาราง 42 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ 
ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ................................................................................................... 81 

ตาราง 43 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ 
จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ................................................................................ 82 

ตาราง 44 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ 
แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก .................................................. 83 

ตาราง 45 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ การมี
สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................................................................ 84 

ตาราง 46 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ ความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก ............................................................................................................. 86 

ตาราง 47 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ จ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย .......................................................................................... 87 

ตาราง 48 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ 
แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก .................................................. 88 

ตาราง 49 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ การมี
สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................................................................ 89 

ตาราง 50 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ ความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก ............................................................................................................. 91 



  ฑ 

ตาราง 51 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ จ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย .......................................................................................... 92 

ตาราง 52 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ 
แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก .................................................. 93 

ตาราง 53  ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ การมี
สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ........................................................................................ 94 

ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะสํวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร .................................................................................................. 95 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด ................................................................................................ 7 

 

         



 

บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมชีวิตความเป็นอยูํของคนไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อยํางมาก ไมํวําจะเป็นทาง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านวัฒนธรรม ปัจุบันผู๎บริโภคมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการดูแลเอาใจใสํสุขภาพกันมากขึ้นโดยเห็นได๎จาก การที่ผู๎บริโภคนิยมการเลือก
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นเนื่องจาก ในยุคที่ผู๎บริโภคถูกโอบล๎อมไปด๎วยพิษภัยจาก
สารเคมีตกค๎างอันตรายที่แทรกซึมอยูํในทุกอณูของการใช๎ชีวิต ทั้งจากอาหาร เครื่องด่ืม ของใช๎ 
ล๎วนซํอนความเสี่ยงตํอการเกิดสารพัดโรค ไมํวําจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหอบ
หืด โรคภูมิแพ๎และโรคผิวหนัง ท าให๎ทุกวันนี้คนเราหันมาต่ืนตัวเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
โดยการเลือกรับประทานอาหารและบริโภคของใช๎ที่ไมํมีพิษภัยตํอสุขภาพ  

ปัจจุบันความนิยมบริโภคอาหารประเภทพืชผักออร์แกนิก ธัญพืชตํางๆ นมถั่วเหลืองน้ า
ผักและน้ าผลไม๎ รวมทั้งอาหารจากธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแตํง หรือผํานการปรุงแตํงเพียง
เล็กน๎อย ก าลังได๎รับความนิยมอยํางมากจากผู๎บริโภค ในประเทศไทย อาหารออร์แกนิกก็เป็นที่
นิยมในหมูํคนรักสุขภาพมากเป็นพิเศษผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทุกประเภทจะได๎รับการรับรอง
มาตรฐานอยํางถูกต๎อง ถึงคุณคําทางโภชนาการและขั้นตอนการผลิตที่ปลอดสารพิษตกค๎าง  
เนื่องจากปลูกจากดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลของพืชผักชนิดนั้นๆ ท าให๎ผลผลิตมีเนื้อ
แนํนและรสชาติเข๎มข๎น และสดใหมํ การรับประทานอาหารออร์แกนิก จะชํวยลดภาวะการเสี่ยงตํอ
โรคร๎ายที่มีสารเคมีเป็นสาเหตุหลักเชํน โรคมะเร็งผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หรืออีกความหมายคือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ ซึ่งหมายความวําไมํเป็นภัยตํอชีวิตมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม นับเป็น
อีกหนึ่งวิธีที่จะชํวยอนุรักษ์ดิน น้ า และสิ่งแวดล๎อมให๎คงอยํูอยํางบริสุทธิ์และยั่งยืนตํอไป 

ธุรกิจออร์แกนิกได๎รับการตอบรับจากผู๎บริโภคมากขึ้นโดยได๎รับปัจจัยหนุนจากความ
ตระหนักเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมที่ปนเปื้อนไปด๎วยมลพิษที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยและ
กํอให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บแกํผู๎บริโภคเพิ่มขึ้นท าให๎ผู๎บริโภคเหลํานี้เริ่มใสํใจกับวิถีการกินอยูํและเต็มใจ
ที่จะจํายเพื่อสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตํอรํางกายมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง  จนท าให๎ ‚ธุรกิจ
สินค๎าออร์แกนิค‛ เริ่มเปิดตัวขึ้นและขยายตัวอยํางรวดเร็ว โดยในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจสินค๎า
ออร์แกนิคในไทยได๎พัฒนาความหลากหลายมากขึ้นตามล าดับ จากเดิมที่เริ่มต๎นจากสินค๎าเกษตร 
เชํน ผักผลไม๎  ก็ได๎ปรับเพิ่มรูปแบบสินค๎าและบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของร๎าน
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จ าหนํายสินค๎าวัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหาร สินค๎าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ร๎านจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ร๎านอาหารออร์แกนิค รวมไปถึงร๎านจ าหนํายสินค๎าในกลุํมเสื้อผ๎าเด็ก 

จากปัจจัยที่กลําวมาข๎างต๎น ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง ‚ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร‛ เพื่อที่จะเป็นประโยขน์ ตํอบริษัทหรือผู๎ที่จะด าเนินธุรกิจ เพื่อน าข๎อมูลเหลํานี้ไป
ใช๎ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมผู๎บริโภค และตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎บริโภค ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถสร๎างความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันได๎ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ต้ังความมุํงหมายไว๎ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได๎ และอาชีพ ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎าน
ราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด๎วย  ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ 
และด๎านความคิดเห็นที่มีอิทธิตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกอบด๎วย ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อน าผลที่ได๎จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภค  

2. เพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎ที่สนใจที่จะท าธุรกิจผักออร์แกนิกได๎ทราบถึงปัจจัยและ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในปัจจุบัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้ คือผู๎ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยน้ี คือ ผู๎ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหา
นคร ซึ่งไมํทราบจ านวนที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎วิธีของการก าหนดตัวอยํางโดยการใช๎สูตรค านวณ 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (นราศรี ไววนิชกุลและชูศักด์ิ อุดมศรี. 2542: 104) ได๎ขนาด
ตัวอยํางจ านวน 385 ตัวอยําง และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ตัวอยําง เพื่อดูระบุเหตุผล เมื่อรวมขนาด
ตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง โดยใช๎วิธีสุํมตัวอยํางดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (Simple random sampling)โดยการจับ
ฉลากแบบไมํใสํคืน (Without Replacement) จาก 20 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยจับ
ฉลากมา 6 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ได๎แก ํเขตพระโขนง / เขตดินแดง / เขตห๎วยขวาง / 
เขตจัตุจักร / เขตบางรัก / เขตสาทร   

ขั้นที่ 2 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota sampling) โดยในการน า 6 เขต 
การปกครองในกรุงเทพมหานครที่เลือกได๎มาเป็นสถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งในแตํละเขต
การปกครองจะมีจ านวนกลุํมตัวอยํางเขตละ 66 – 67 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน   

ข้ันท่ี 3 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience) โดยท าการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามของแตํละเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครที่ได๎เลือกไว๎โดย
สอบถามกํอนวําเป็นผู๎เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกมากํอนหรือไมํ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบํงออกเป็น  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1 เพศ 
1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 25 ปี 
1.2.2 26 –35 ปี 
1.2.3 36–45 ปี 
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1.2.4 45 ปี ขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษา 

1.3.1 ต่ ากวําปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตร ี
1.3.3 สูงกวําปริญญาตรี 

1.4 รายได๎ตํอเดือน 
1.4.1 ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 15,000 บาท 
1.4.2 15,001 – 25,000 บาท 
1.4.3 25,001 – 35,000 บาท 
1.4.4 มากกวํา 35,000 บาท ขึ้นไป 

2. ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด 
3. ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิก ของผู๎บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผักออร์แกนิกส์ หมายถึง ผลผลิตจะได๎มาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอยําง
แท๎จริง ไมํใช๎ปุ๋ยเคมี ไมํใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปลูกบนดินที่ปลอดสารเคมีใช๎ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจาก
ธรรมชาติในการปลูกได๎แกํผักร็อคเก็ทสลัด  ผักเร๎ดโอ๏คสลัด ผักกรีนโอ๏คสลัด เป็นต๎น 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะการด ารงชีวิตของผู๎บริโภค 
3. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอยํางเดํนชัด เชํน การออกก าลังกาย

อยํางสม่ าเสมอ หรือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกายเป็นประจ า ซึ่งแม๎วําการ
แสดงออกเหลํานี้จะสามารถแสดงออกเห็นได๎แตํก็เป็นเรื่องอยากที่จะวัดถึงเหตุผลของการกระท า
โดยตรง 

4. ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือบาง
เรื่อง หมายถึง ระดับความต่ืนเต๎นที่เกิดขึ้นพร๎อมกับความเอาใจใสํเป็นพิเศษ หรือความเอาใจใสํ
แบบตํอเนื่อง เชํน มีความสนใจด๎านสุขภาพ มีความสนใจในการเลือกซื้อสินค๎าที่ให๎ประโยชน์แกํ
รํางกาย เป็นต๎น 
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5. ความคิดเห็น (Opinion) เป็น “ค าตอบ” ของแตํละบุคคลในการตอบสนองตํอสิ่งเร๎าที่
เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ค าถาม” ในลักษณะการตีความความคาดหวัง และการประเมินผล 
เชํน ความคาดหวังที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น ความคาดหวังที่จะได๎รับประโยชน์ที่ดีจากการรับประทาน
อาหาร เป็นต๎น 

3. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือสํวนประสมการตลาดที่ สามารถ
ควบคุมได๎ เปลี่ยนแปลงได๎ ให๎เหมาะกับสภาพแวดล๎อม เพื่อสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภคหรือ
กลุํมเป้าหมาย ในที่นี้ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการ
สํงเสริมการตลาด 

ด๎านผลิตภัณฑ์ คือ ผักออแกร์นิกไมํมีการใช๎สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใด ๆ เลยในการ
ปลูกและการเพาะเลี้ยง โดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด๎วยอาหารจากธรรมชาติล๎วน ๆ ปลูกใน
ดินบ๎าน ๆ ที่ปลอดสารเคมี ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูก และเมล็ดที่ใช๎ไมํ
มีการตกแตํงพันธุกรรม จึงเรียกได๎วําเป็นการสร๎างอาหารแบบธรรมชาติล๎วน ๆ 100% ปัจจุบัน ได๎
เกิดเทคโนโลยีใหมํๆเพื่อสร๎างมูลคําสินค๎าผักออแกร์นิกมากขึ้น  เชํนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎
สามารถรักษาอุณหภูมิของสินค๎าได๎โดยเมื่อสินค๎าอยูํในบรรจุภัณฑ์แล๎วยังใหมํสด อยูํเสมอ แตํไมํมี
สารที่เป็นอันตรายแกํรํางกาย 

ด๎านราคา คือ ผลิตภัณฑ์อาหารออแกร์นิกนั้น มีราคาแพงกวําสินค๎าทั่วๆ ไปที่มีวางขาย
อยูํตามท๎องตลาด เพราะมีต๎นทุนการผลิตที่สูง แตํประเทศไทยได๎มีการน าเข๎าสินค๎าออร์แกนิก มา
จากหลายประเทศเพื่อน ามาจ าหนําย ท าให๎ราคาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในท๎องตลาดมีราคาไมํแพง
จนเกินไปนัก ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทด๎านราคามากขึ้นโดยผู๎บริโภคสามารถหาราคาจาก
แหลํงข๎อมูลทางอินเตอร์จากหลายๆแหลํงเพื่อเปรียบเทียบราคาในการที่จะตัดสินใจสั่งซื้อได๎ 

ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย คือ โครงสร๎างของชํองทางซึ่งประกอบด๎วยสถาบันและ
กิจกรรมใช๎เพื่อเคลื่อนย๎ายสินค๎าออกจากกองค์กรไปยังตลาดเชํนผู๎ซื้อผักออร์แกนิกสํวนใหญํจะซื้อ
ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักเพราะสะดวกสบายปัจจุบันยังมีการสร๎างแบรนด์ด๎วยการใช๎  สื่อสังคม
ออน์โดยมี สื่อ มือถือ เป็นตัวเชื่อม กับสื่อสังคมออน์ไลน์ ดังนั้นยังมีการเพิ่มชํองทางการจัด
จ าหนํายผักออร์แกนิกโดยสามารถสั่งซื้อผักออร์แกนิกออนไลน์ ได๎แกํ เฟสบุค, อินตราแกรม, ไลน์
และมีบริการสํงเดลิเวอรี่ถึงบ๎านหรือออฟฟิศอีกด๎วย 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด คือ ผักออร์แกนิกมีการสํงเสริมการตลาด คือ การสํงเสริม
สินค๎าผักออร์แกนิกของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการรณรงค์ปลูกฝังเกษตรกรไทยหันมาปลูกผัก 
ออร์แกนิกมากขึ้น และมีการออกโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให๎ผู๎บริโภคหันมาบริโภคผักออร์แกนิกมากขึ้น
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เชํนซื้อ 1 แถม 1 เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีการชํวยด๎านการสํงเสริมการตลาดให๎มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เชํน การบริหารจัดการข๎อมูลของลูกค๎าในระบบการตลาดที่ท าเป็นอัตโนมัติ ถ๎าลูกค๎าเข๎ามา 
กรอกรายชื่อในเว็บไซต์ Facebook line Instagram จะได๎รับโปรโมชั่น 

4. พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง กระบวนการซื้อของผู๎บริโภค เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
สินค๎า ผักออร์แกนิก โดยจากการศึกษา ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ สถานที่ซื้อ เชํน ซื้อที่ไหน 
ซื้อเมื่อใด ใครเป็นผู๎ซื้อ และใช๎มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ‚ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพล
ตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร‛ มีกรอบแนวคิดที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย ด๎าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ และ
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 
พฤติกรรมการซื้อ 

ผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได๎ 

ปัจจัยด๎านสํวนประสม 
ทางการตลาด 
1. ด๎านผลิตภัณฑ์ 
2. ด๎านราคา 
3. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
1. ด๎านกิจกรรม 
2. ด๎านความสนใจ 
3. ด๎านความคิดเห็น 
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3. ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด๎วยด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ
ด๎านความคิดเห็น  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2  
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และได๎น าเสนอตาม

หัวข๎อตํอไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค 
5. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับผักออแกนิค 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช๎ในการแบํงสํวนตลาด ลักษณะด๎าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ชํวยก าหนดกลุํมตลาดเป้าหมาย ตัวแปลักษณะด๎าน
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังตํอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2540) 

1. เพศสามารถแบํงแยกความต๎องการของผู๎บริโภคได๎โดยดูเพศของผู๎บริโภคเป็นหลัก
ในการตอบสนองความตองการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบํงสัดสํวนตลาดที่ส าคัญ เพราะปัจจุบันตัว
แปรด๎านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกตํางกันมักจะมีทัศนคติการ
รับรู๎และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค๎าบริโภคตําง ๆ กัน 

2. อายุกลุํมผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกันยํอมจะมีความ๎ตองการในสินค๎าและบริการที่
แตกตํางกัน เชํน กลุํมวัยรุํนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํและชอบสินคาแฟชั่น กลุํมผู๎สูงอายุจะสนใจ
สินค๎าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภยั นักการตลาดจึงใช๎ประโยชน์จากอายุเป็นตวแปรด ด๎าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกตํางกนั และได๎ค๎นหาความต๎องการของสัดสํวนตลาด (Niche Market) โดย
มุํงความส าคัญที่ตลาดอายุสํวนนั้น 

3. สถานภาพครอบครัวลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ การเข๎าสูํชีวิตสมรส (อายุแรก
สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยูํ, การหยาร๎าง) และ
การสมรสใหมํ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540) สถานภาพสมรสเป็นคุณลกษณะทางประชากรที่ส าคัญที่
เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส าคัญที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
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เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การสหประชาชาติได๎
รวบรวมและแบํงแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี้ 

3.1 โสด  
3.2 สมรส  
3.3 ไมํสมรสและสมรสใหมํ  
3.4 หยําร๎างและไมํสมรสใหมํ  
3.5 สมรสแตํแยกกันอยู ํโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย 
สถานภาพสมรส มีสํวนส าคัญต๎องการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทาง

ความคิดมากกวําคนที่แตํงงานแล๎ว การตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ จะใช๎เวลาน๎อยกวําคนที่แตํงงาน
แล๎วเนื่องจากไมํมีภาระผูกพันหรือคนที่ต๎องอยูํ ในความรับผิดชอบมากเทํากับคนที่แตํงงานแล๎ว 

4. รายได๎ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัว
แปรท่ีส าคัญในการก าหนดสัดสํวนของตลาด มีแนวโน๎มความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกันในเชิงเหตุและผล 
สํวนใหญํเป็นกลุํมที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาตํอโอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึง
ท าให๎มีรายได๎ต่ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค๎าที่แท๎จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต 
คํานิยมอาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได๎รวมกับตัวแปรทางด๎าน
ประชากรศาสตร์ด๎านอ่ืน ๆ เพื่อให๎การก าหนดตลาดเป้าหมายได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เชํน กลุํมรายได๎
อาจจะเกี่ยวของกับเกณฑ์อาย ุและอาชีพรํวมกัน 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กลําววํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอายุเพศ วงจร
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได๎เป็นต๎นลักษณะดังกลําวมีความส าคัญตํอนักการตลาดเพราะ
มันเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค๎าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชี้ให๎เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหมํ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคัญลง ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. อายุนักการตลาดต๎องค านึงถึงความส าคัญของการปลี่ยนแปลงของประชากรใน
เรื่องของอายุด๎วย 

2. เพศจ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ท างานนอกบ๎านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักการ
ตลาด ต๎องค านึงถึง วําปัจจุบันสตรี เป็นผู๎ซื้อรายใหญํ ซึ่งที่แล๎วมาผู๎ขายเป็นผู๎ ตัดสินใจซื้อ 
นอกจากน้ันบทบาทของสตรีและบุรุษบางสํวนที่ซ้ ากัน 
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3. วงจรชีวิตครอบครัวขั้นตอนแตํละชั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตัวก าหนดที่
ส าคัญของพฤติกรรมขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบํงออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งแตํละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตํางกัน 

4. การศึกษาและรายได๎นักการตลาดต๎องสนใจในแนวโน๎มของรายได๎สํวนบุคคล
เนื่องจากรายได๎จะมีผลตํออ านาจการซื้อสํวนผู๎ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน๎มบริโภคผลิตภัณฑ์ ที่มี
คุณภาพดีมากกวําผู๎ที่มีการศึกษาต่ าเนื่องจากผู๎ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร๎างรายได
สูงกวําผู๎ที่มีการศึกษาต่ าเพราะจะทาให๎นักการตลาดนั้น  สามารถประเมินขนาดของตลาด
เป้าหมายได๎ตามสัดสํวนที่ต๎องการได๎อยํางมีประสิทธิภาพจากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ สรุปได๎วําปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมนามาใช๎ศึกษากันมากที่สุด
ในการแบํงสํวนการตลาดตามกลุํมผู๎บริโภคโดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได๎แกํ เพศอายุสถานภาพ 
การศึกษาอาชีพ รายได๎เชื้อชาติศาสนาขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนั้น น ามาวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์ สร๎างความต๎องการหรือ จูงใจให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้ออผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อ
ใหเข๎าถึงและตรงกับกลุํมเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด  ผู๎ วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด๎านเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอ
เดือน รวมทั้งผู๎วิจัยต๎องการทราบข๎อมูลของกลุํมประชากรเพิ่มเติม ได๎แกํอาชีพคํูสมรส รายได๎
ครอบครัวตํอเดือน และจ านวนเด็กที่อยูํในวัยเรียน เนื่องจากทั้งหมดเป็นตัวแปรด ด๎านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎องกับการแบํงสัดสํวนตลาดที่ส าคั ญซึ่งจะท าให๎ทราบวําผู๎บริโภคที่ลักษณะทางด๎านน
ประชากรศาสตร์ ที่แตกตํางกันมีความเห็นในการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือไมํแตกตํางกันมากน๎อย
อยํางไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดตลาดเป้าหมายของผลิตภณฑัได์  อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กลําวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของสํวนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วําเป็นตัวกระต๎ุนหรือสิ่งเร๎าทางการตลาดที่กระทบตํอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
โดยแบํงออกได๎ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบ
ตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค คือ ความใหมํ ความสลับซับซ๎อนและคุณภาพที่คนรับรู๎ได๎ของ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหมํและสลับซับซ๎อนอาจต๎องมีการตัดสินใจอยํางกว๎างขวาง ถ๎าเรารู๎เรื่อง
เหลํานี้แล๎วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งํายกวํา ผู๎บริโภคมีความค๎ุนเคยเพื่อให๎
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ผู๎บริโภคที่ไมํต๎องการเสาะแสวงหาทางเลือกอยํางกว๎างขวางในการพิจารณา สํวนในเรื่องของ
รูปรํางของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบหํอและป้ายฉลาก สามารถกํออิทธิพลตํอกระบวนการซื้อของ
ผู๎บริโภค หีบหํอที่สะดุดตาอาจท าให๎ผู๎บริโภคเลือกไว๎เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ 
ป้ายฉลากที่แสดงให๎ผู๎บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญก็จะท าให๎ผู๎บริโภคประเมิน
สินค๎าเชํนกัน สินค๎าคุณภาพสูงหรือสินค๎าที่ปรับเข๎ากับความต๎องการบางอยํางของผู๎ซื้อมีอิทธิพล
ตํอการซื้อด๎วย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อก็ตํอเมื่อผู๎บริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตัดสินใจ โดยปกติผู๎บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรคิด
ราคาน๎อย ลดต๎นทุนการซื้อหรือท าให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจด๎วยลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตัดสินใจอยําง
กว๎างขวางผู๎บริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอยํางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข๎อง
ส าหรับสินค๎าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไมํท าให๎การซื้อลดน๎อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมิน
คุณคําของผู๎บริโภคซึ่งก็ติดตามด๎วยการซื้อ 

3. ชํองทางการจัดจ าหนําย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของ
นักการตลาดในการท าให๎มีผลิตภัณฑ์ไว๎พร๎อมจ าหนําย สามารถกํออิทธิพลตํอการพบผลิตภัณฑ์ 
แนํนอนวําสินค๎าที่มีจ าหนํายแพรํหลายและงํายที่จะซื้อก็จะท าให๎ผู๎บริโภคน าไปประเมินประเภท
ของชํองทางที่น าเสนอก็อาจกํออิทธิพลตํอการรับรู๎ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เชํน สินค๎าที่มีของแถม
ในร๎านเสริมสวยชั้นดีในห๎างสรรพสินค๎าท าให๎สินค๎ามีชื่อเสียงมากกวําน าไปใช๎บนชั้นวางของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

4. การสํงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสํงเสริม
การตลาดสามารถกํออิทธิพลตํอผู๎บริโภคได๎ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขําวสารที่นัก
ตลาดสํงไปอาจเตือนใจให๎ผู๎บริโภครู๎วําเขามีปัญหา สินค๎าของนักการตลาดสามารถแก๎ไขปัญหาได๎
และมันสามารถสํงมอบให๎ได๎มากกวําสินค๎าของคํูแขํง เมื่อได๎ขําวสารหลักการซื้อเป็นการยืนยันวํา
การตัดสินใจซื้อของลูกค๎าถูกต๎อง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได๎กลําวไว๎วํา สํวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได๎ซึ่งบริษัทใช๎รํวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกํกลุํมเป้าหมายประกอบด๎วย
เครื่องมือดังตํอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูํตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา 
การใช๎หรือการบริโภคที่สามารถท าให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ  (Armstrong & Kotler, 2009) 
ประกอบด๎วยสิ่งที่สัมผัสได๎และสัมผัสไมํได๎ เชํน บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค๎า บริการ
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และชื่อเสียงของผู๎ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค๎า บริการ สถานที่  บุคคล หรือความคิด 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมํมีตัวตนก็ได๎ ผลิตภัณฑ์ต๎องมีอรรถประโยชน์ (Utility)มี
คุณคํา (Value) ในสายตาของลูกค๎า จึงจะมีผลท าให๎ผลิตภัณฑ์สามารถขายได๎ การก าหนดกลยุทธ์
ด๎านผลิตภัณฑ์ต๎องพยายามค านึงถึงปัจจัยตํอไปนี้ (1) ความแตกตํางของผลิตภัณฑ์ (Product 
Differentiation) หรือความแตกตํางทางการแขํงขัน (Competitive Differentiation) (2) 
องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เชํน ประโยชน์พื้นฐาน รูปรําง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า เป็นต๎น (3) การก าหนดต าแหนํงผลิตภัณฑ์ (Product 
Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต าแหนํงที่แตกตําง และมีคุณคําใน
จิตใจของลูกค๎าเป้าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให๎ผลิตภัณฑ์ มี
ลักษณะใหมํและปรับปรุงให๎ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต๎องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดียิ่งขึ้น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับสํวนประสมผลิตภัณฑ์ (Product 
Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนที่ต๎องจํายเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็น
คุณคําทั้งหมดที่ลูกค๎ารับรู๎เพื่อให๎ได๎ผลประโยชน์จากการใช๎ผลิตภัณฑ์/บริการค๎ุมกับเงินที่จํายไป 
(Armstrong & Kotler, 2009) หรือหมายถึง คุณคําผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่
เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต๎นทนุ (Cost) ของลูกค๎า ผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา 
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ๎าคุณคําสูงกวําราคาผู๎บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู๎ก าหนดกลยุทธ์ด๎านราคาต๎องค านึงถึง (1) คุณคําที่รับรู๎ในสายตาของลูกค๎า 
ซึ่งต๎องพิจารณาการยอมรับของลูกค๎าในคุณคําของผลิภัณฑ์วําสูงกวําผลิตภัณฑ์นั้น (2) ต๎นทุน
สินค๎าและคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง (3) การแขํงขัน(4) ปัจจัยอ่ืน ๆ 

3. การสํงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร๎างความพอใจ
ตํอตราสินค๎าหรือบริการ หรือความคิด หรือตํอบุคคล โดยใช๎จูงใจให๎เกิดความต๎องการหรือเพื่อ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดวําจะมีอิทธิพลตํอความรู๎สึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซื้อ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007) หรือเป็นการติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับข๎อมูล
ระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อ เพื่อสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตํอสื่อสารอาจใช๎พนักงาน
ขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดตํอสื่อสารโดยไมํใช๎คน (Non personal selling) 
เครื่องมือในการติดตํอสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช๎หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต๎อง
ใช๎หลักการเลือกใช๎เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing 



  14 

Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค๎า ผลิตภัณฑ์คํูแขํงขันโดยบรรลุ
จุดมุํงหมายรํวมกันได๎ เครื่องมือการสํงเสริมการตลาดที่ส าคัญ มีดังนี้ 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอขําวสารเกี่ยวกับองค์กร 
และสํงเสริมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ที่ต๎องมีการจํายเงินโดยผู๎อุปถัมภ์
รายการ (Armstrong & Kotler, 2009)  กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข๎องกับ (1) กลยุทธ์การ
สร๎างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics)  
(2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy) 

3.2 การขายโดยใช๎พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหวําง
บุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู๎ซื้อที่เป็นกลุํมเป้าหมายให๎ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด๎วยการ
ขายแบบเผชิญหน๎าโดยตรงหรือใช๎โทรศัพท์ (Etzel et al., 2007) หรือเป็นการเสนอขายโดย
หนํวยงานขายเพื่อให๎เกิดการขาย และสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า (Armstrong and Kotler. 
2009 : 616) งานในข๎อนี้จะเกี่ยวข๎องกับ (1) กลยุทธ์การขายโดยใช๎พนักงานขาย(Personal selling 
strategy) (2) การบริหารหนํวยงานขาย (Sales force management) 

3.3 การสํงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่
กระต๎ุนให๎เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็น
เครื่องมือกระต๎ุนความต๎องการซื้อที่ใช๎สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช๎พนักงานขาย 
(Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) ซึ่งสามารถกระต๎ุนความสนใจ การทดลองใช๎ หรือการ
ซื้อโดยลูกค๎าคนสุดท๎าย หรือบุคคลอื่นในชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ 
คือ (1) การกระต๎ุนผู๎บริโภค เรียกวํา การสํงเสริมการขายที่มุํงสูํผู๎บริโภค (Consumer Promotion) 
(2) การกระต๎ุนคนกลาง เรียกวํา การสํงเสริมการขายที่มุํงสูํคนกลาง (Trade promotion) (3) การ
กระต๎ุนพนักงานขาย เรียกวํา การสํงเสริมการขายท่ีมุํงสูํพนักงานขาย (Sales force Promotion) 

3.4 การให๎ขําวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มี
ความหมายดังนี้ (1) การให๎ขําวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตรา
สินค๎าหรือบริษัทที่ไมํต๎องมีการจํายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต๎องมีการจํายเงิน) โดยผํานการ
กระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์ (2) ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามใน
การสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีตํอองค์การ ตํอผลิตภัณฑ์ หรือตํอ
นโยบายให๎เกิดกับกลุํมใดกลุํมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุํงหมายเพื่อ
สํงเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
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3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) 
การโฆษณาเพื่อให๎เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาด
เชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายตํางกันดังนี้ (1) การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) เป็นการติดตํอสื่อสารกับ
กลุํมเป้าหมายเพื่อให๎เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตําง ๆ ที่นักการตลาดใช๎
สํงเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู๎ ซื้อและ ท าให๎เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต๎องอาศัยฐานข๎อมูล
ลูกค๎าและใช๎สื่อตําง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค๎า เชํน ใช๎สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การ
โฆษณาเพื่อให๎เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เป็นขําวสารการ
โฆษณาซึ่งถามผู๎อําน ผู๎รับฟัง หรือผู๎ชม ให๎เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู๎สํงขําวสาร หรือ
ป้ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือ
การตลาดผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผําน
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร สํงเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โดยมุํงหวังผลก าไรและการค๎า เครื่องมือที่ส าคัญในข๎อนี้ประกอบด๎วย (1) การขายทางโทรศัพท์ (2) 
การขายโดยใช๎จดหมายตรง (3) การขายโดยใช๎แคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให๎ลูกค๎ามีกิจกรรมการตอบสนอง 

4. การจัดจ าหนําย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร๎างของชํองทางซึ่ง
ประกอบด๎วยสถาบันและกิจกรรมใช๎  เพื่อเคลื่อนย๎ายสินค๎าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด 
สถานบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสูํตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด สํวนกิจกรรมที่ชํวยในการ
กระจายตัวสินค๎า ประกอบด๎วย การขนสํง การคลังสินค๎า และการเก็บรักษาสินค๎าคงคลัง การจัด
จ าหนํายจึงประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้ 

4.1 ชํองทางการจัดจ าหนําย (Channel Distribution) หมายถึง กลุํมของบุคคล
หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ์หรือบริการส าหรับการใช๎หรือบริโภค   
(Kotler & Keller, 2009) หรือหมายถึง เส๎นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยน
มือไปยังตลาด ในระบบชํองทางการจัดจ าหนํายจึงประกอบด๎วย ผู๎ผลิต คนกลาง ผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎
ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช๎ชํองทางตรง (Direct channel) จากผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎
ทางอุตสาหกรรม และใช๎ชํองทางอ๎อมจากผู๎ผลิต ผํานคนกลางไปยังผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎ทาง
อุตสาหกรรม 

4.2 การกระจายตัวสินค๎า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าสูํตลาด 
(Physical distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข๎องกับการวางแผน การ
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ปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค๎าส าเร็จรูป 
จากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าโดยมุํงหวังก าไร 
(Kotler and Keller. 2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนย๎ายตัว
ผลิตภัณฑ์ จากผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค๎าที่ส าคัญมีดังนี้ 
(1) การขนสํง (2) การเก็บรักษาสินค๎า และการคลังสินค๎า (3) การบริหารสินค๎าคงเหลือ 

แลมป์แฮร์ และ แมคาเนียล (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44, อ๎างถึงใน 
(พิบูล ทีปะปาล, 2545) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สํวนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยุทธ์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกันเป็น
หนึ่งเดียวจัดท าขึ้นโดยมีจุดมุํงหมาย เพื่อกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมายและท าให๎
เกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันสองฝ่าย 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล และพัชนีเชยจรรยา (2556) ให๎ค า นิยามรูปแบบการด า เนินชีวิตไว๎วํา 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริโภคที่สะท๎อนถึงการเลือกของบุคคลวําเขาใช๎เงินและเวลาของเขา
อยํางไรโดยใช๎เครื่องมือการวัดหลายแบบ สํวนที่ใช๎ในการวิจัยนี้คือ AIOs (Activities, Interests 
and opinions) A (Activities) คือ กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออก I (Interests) คือ ความ
สนใจในเรื่องราว เหตุการณ์หรือวัตถุ (Opinions) คือ ความคิดเห็นที่บุคคลมีตํอสถานการณ์ใช๎
อธิบาย แปลความหมาย คาดคะเน และประเมินคํา 
นักการตลาดสามารถใช๎ผลจากมาตรวัด AIOs ได๎ดังนี้ 

(1) เพื่อก า หนดกลุํมเป้าหมายทางการตลาด ข๎อมูลจากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นท าให๎นักการตลาดสามารถก า หนดลักษณะทางประชากรและ
รายละเอียดการใช๎สินค๎าของผู๎บริโภคได๎มากขึ้น เชํนผู๎ชายวัยกลางคน หรือผู๎ใช๎สินค๎าประจ า 

(2) เพื่อสร๎างมุมมองใหมํทางการตลาด เนื่องจากบางครั้งนักการตลาดสร๎างกลยุทธ์
จากความคิดของผู๎บริโภคที่เป็นแบบแผนเดิมๆซึ่งความคิดแบบเดิมนี้อาจไมํถูกต๎องเพราะผู๎บริโภค
ปัจจุบันอาจคิดไมํตรงกับสมมติฐานที่นักการตลาดคาดไว๎ 

(3) เพื่อวางต าแหนํงของสินค๎า ข๎อมูลทางจิตวิทยาท าให๎นักการตลาดสามารถก า 
หนดคุณลักษณะของสินค๎าให๎ตรงกับรูปแบบการด า เนินชีวิตของแตํละบุคคลได๎ถ๎าบริษัทจะก า 
หนดเป้าหมายกับผู๎บริโภคที่มีรูปแบบการด า เนินชีวิตที่ชอบอยูํกับคนอ่ืน บริษัทควรจะให๎ความ
สนใจกับความสามารถของสินค๎าที่ตอบสนองผู๎บริโภคในด๎านความต๎องการทางสังคม 
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(4) เพื่อสื่อสารคุณลักษณะของสินค๎าได๎ดียิ่งขึ้นข๎อมูลทางจิตวิทยาจะเป็นประโยชน์
ส า หรับนักคิดงานโฆษณาในการสร๎างสรรค์งานโฆษณาที่ต๎องสื่อสารเกี่ยวกับสินค๎า สํวนผู๎เขียนค า
โฆษณาสามารถเข๎าใจภาพลักษณ์ทางความคิดของผู๎บริโภคเป้าหมายมากขึ้นกวําการดูสถิติ 

(5) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของสินค๎า การเข๎าใจวําสินค๎าจะเหมาะสมกับรูปแบบการด า 
เนินชีวิตของผู๎บริโภคหรือไมํนั้นจะท าให๎นักการตลาดก า หนดโอกาสของสินค๎าใหมํกลยุทธ์แผนสื่อ 
และสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ตํอเนื่องและเหมาะสมกับรูปแบบการบริโภคสินค๎าและบริการตํางๆ 

(6) เพื่อวางแผนการตลาดทางสังคมและประเด็นทางการเมือง เป็นเครื่องมือในการ
รณรงค์ทางการเมือง และผู๎สร๎างนโยบายสามารถใช๎เทคนิคนี้ในการหาบุคคลธรรมดาในกลุํม
ผู๎บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยอันตราย เชํนการใช๎ยาเสพติด หรือติดพนันอยํางรุนแรง 

การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแตํละยุคไมํได๎เป็นไปอยํางไมํมีหลักเกณฑ์  มนุษย์อยูํรวมกัน
เป็นกันเป็นกลุํม ซึ่งแตํละกลุํมก็มีกฎเกณฑ์ที่พึงถือปฏิบัติ พฤติรรมของแตํละคนในกลุํมจึงเป็นไป
ในท านองเดียวกัน ซึ่งบุคคลเหลํานี้จะมีการพัฒนาแบบแผนของการด ารงชีพหรือใช๎ชีวิต ตลอด
จนถึงแบบแผนของการบริโภคเพื่อใช๎ในสังคม แบบหรือแผนดังกลําวเรียกวํา แบบของการใช๎ชีวิต 
(Life style) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อ๎างอิงจาก James F.Engle และคณะ) ได๎ให๎ค านิยมของแบบ
การด ารงชีวิตวําเป็นแบบที่บุคคลด ารงชีพและใช๎จํายเวลาและเงิน ดังนี้ 

1. วิธีที่เราด ารงชีพ (How we live) เชํน อาหารเช๎าทานกาแฟ ขนมปัง และไขํดาว 
(ปรุงได๎รวดเร็วและคนใช๎เป็นผู๎เตรียมอาหาร) 

2. สินค๎าที่เราซื้อ (Product we buy) จริงอยูํวัฒนธรรมในการกินอยูํไมํได๎
เปลี่ยนแปลงมากนัก แตํสินค๎มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสนอขาย ไกํมีการแบํงขายเป็นชิ้น มี
อาหารส าเร็จรูป แชํแข็ง ข๎าวสารที่เคยขายเป็นถังก็ขายเป็นกิโลกรัม เป็นถุง มีการซื้อในแตํละครั้ง
จ านวนมาก เพื่อเอาไว๎ฝใช๎นานๆ ต๎องมีต๎ูเย็นไว๎ถนอมอาหาร สรุปแล๎ววิธีการขายและการซื้อใน
สมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให๎เหมาะสมกับแบบของการใช๎ชีวิตของบุคคลในปัจจุบัน 

3. วิธีการใช๎สินค๎า (How you use the) จะเห็นได๎วําเสื้อผ๎าที่เราซื้อมาสวมใสํได๎ทันที 
อาหารส าเร็จรูปก็ปรุงได๎ทันทีด๎วยเตาธรรมดาหรือเตาไมโครเวฟ สรุปแล๎วการใช๎สินค๎าสะดวกขึ้น 

4. มองสินค๎าเป็นอยํางไร (What do you think about them) สินค๎าถูกมองวําจะ
น ามาใช๎เพื่อผํอนแรงและประหยัดเวลา 

5. แบบของการใช๎ชีวิตขึ้นอยูํกับปัจจัจมากมาย แบบดังกลําวเป็นลักษณะที่ฝังแนํน
ในตัวบุคคล ซึ่งได๎รับการสร๎างและขัดเกลาโดยการปฏิบัติตอบตํอกันทางสังคม (Social-Inter-
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action) เมื่อบุคคลผํานแตํละขั้นตอนของวงจรชีวิต ดังนั้น แบบของการใช๎ชีวิตจึงได๎รับอิทธิพลของ
ปัจจัยหลายอยําง เชํน สถานการณ์ วัฒนธรรมชั้นทางสังคม กลุํมอ๎างอิง ครอบครัว ความต๎องการ 
ทัศนคติ และลักษณะสํวนบุคคล ฯลฯ ซึ่งเมื่อปัจจัยเหลํานี้เปลี่ยนแปลงแบบของการใช๎ชีวิตจึง
เปลี่ยนไปด๎วย 

แบบของการใช๎ชีวิตในปัจจุบันรวมกับสังคมที่ไมํมีจะท าให๎เกิดโอกาสทางการตลาด
ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือเครื่องใช๎และอาหารขึ้นอยํางมากมาย เป็นธรรมดาอยูํเองที่การรักษา
หรือเปลี่ยนแบบของการใช๎ชีวิตจะต๎องมีการบริโภคสินค๎า ปัจจุบันนี้ครัวของแตํละบ๎านลดขนาดลง
กวําครึ่งและผู๎บริโภคจะใช๎เวลาในครัวน๎อยลงกวําห๎องอ่ืนๆ ในบ๎าน 

อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545) อ๎างอิงจาก Assael 1996) กลําววํา รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Life style) หมายถึง ลักษณะของความเป็นอยูํทีแสดงถึงการใช๎เวลาของแตํละคนวําเป็นอยํางไร 
(Activities) การให๎ความสนใจกับสิ่งแวดล๎อมรอบตัว (Interest) ความคิดเห็นที่มีตํอตนเอง และสิ่ง
รอบข๎างซึ่ง ตัวแปรเหลํานี้  คือ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) 
ประกอบด๎วย 

1. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอยํางเดํนชัด เชํน การออกก าลังกาย
อยํางสม่ าเสมอ หรือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกายเป็นประจ า ซึ่งแม๎วําการ
แสดงออกเหลํานี้จะสามารถแสดงออกเห็นได๎แตํก็เป็นเรื่องอยากที่จะวัดถึงเหตุผลของการกระท า
โดยตรง 

2. ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือ
บางเรื่อง หมายถึง ระดับความต่ืนเต๎นที่เกิดขึ้นพร๎อมกับความเอาใจใสํเป็นพิเศษ หรือความเอาใจ
ใสํแบบตํอเนื่อง เชํน มีความสนใจด๎านสุขภาพ มีความสนใจในการเลือกซื้อสินค๎าที่ให๎ประโยชน์แกํ
รํางกายเป็นต๎น 

3. ความคิดเห็น (Opinion) เป็น “ค าตอบ” ของแตํละบุคคลในการตอบสนองตํอสิ่ง
เร๎าที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ค าถาม” ในลักษณะการตีความความคาดหวัง  และการ
ประเมินผล เชํน ความคาดหวังที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น ความคาดหวังที่จะได๎รับประโยชน์ที่ดีจากการ
รับประทานอาหาร เป็นต๎น 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น เราอาจแสดงตัวอยําง AIO ให๎เห็นได๎ดังตารางที่ 2-1 ซึ่งเป็นการ
แสดงให๎เห็นมิติส าคัญที่ถูกน ามาใช๎เพื่อวัดองค์ประกอบของ AIO ตลอดจนข๎อมูลลักษณะด๎าน
ประชากรศาสตร์ 
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การจัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
1. การวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs 
AIOs เป็นตัวแปรด๎านจิตวิทยา ซึ่งมุํงความส าคัญที่กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ของผู๎บริโภค ซึ่งมีลักษณะตํางๆ ดังนี้ 
 
ตาราง 1 การจัดพวก  AIO เพื่อการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Plummer, 1974) 
 

กิจกรรม 
(A : Activities) 

ความสนใจ 
(I : Interest) 

ความคิดเห็น 
(O : Opinion) 

ประชากรศาสตร์ 
(Demographic) 

งาน (Work) 
งานอดิเรก (Hobbies) 
กิจกรรมสังคม  
(Social Event) 
การใช๎เวลาวําง 
(Vacation) 
การพักผํอน 
(Entertainment) 
สมาชิกคลับ 
(Club Membership) 
การรํวมกิจกรรม
ชุมชน 
(Community) 
การเลือกซื้อ 
 (Shopping) 
กีฬา (Sports) 

ครอบครัว (Family) 
บ๎าน (Home) 
งาน (Job) 
การรํวมกิจกรรมชุมชน  
(Community) 
การพักผํอน 
(Entertainment) 
ความนิยม(Fashion) 
อาหาร (Food) 
สื่อ (Media) 
ความส าเร็จ 
(Achievements) 

ตํอตนเอง 
(Themselves) 
ปัญหาสังคม  
(Social Issues) 
การเมือง (Politics) 
ธุรกิจ (Business) 
เศรษฐกิจ 
(Economy) 
การศึกษา 
(Education) 
ผลิตภัณฑ์ (Product) 
อนาคต (Future) 
วัฒนธรรม (Culture) 

อาย ุ(Age) 
การศึกษา 
(Education) 
รายได๎ (Income) 
อาชีพ 
(Occupation) 
ขนาดครอบครัว 
(Family Size) 
ที่อยูํอาศัย 
(Dwelling) 
ภูมิศาสตร์ 
(Geography) 
ขนาดเมืองที่อาศัย 
(City Size) 
ขั้นตอนวงจรชีวิต 
(Life Cycle) 

 
ที่มา: Plummer, J. T. (1974). The Concept and Application of Life Style 

Segmentation. Journal of Marketing อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์(2545) 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได๎กลําวไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer behavior) 

หมายถึง ลักษณะการซื้อของผู๎บริโภค เชํน ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน๎อยเพียงใด ใครเป็นผู๎ชื้อ 
และใช๎มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการใช๎ (Using Behavior) หมายถึง
ลักษณะการบริโภคสินค๎าของผู๎บริโภค เชํน บริโภคที่ไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากน๎อย
เพียงไร เป็นต๎น  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อ๎างถึง John Dewey วํา พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นกระบวนการ
ในการแก๎ไขปัญหาและกระบวนการแก๎ไขปัญหานี้เองเป็นรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ม ี7 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การตระหนักถึงความต๎องการ (Need Recognition) เป็นการรับรู๎ที่เกิดขึ้นจาก
ความแตกตํางของสภาพที่เป็นอยูํและสภาพที่ปรารถนาจะให๎เกิดขึ้นหรือเรียกวําเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้น 

(2) การเสาะแสวงหาขําวสาร (Search for Information) เป็นการหาข๎อมูลเพิ่มเติม
ของผู๎บริโภคจากความทรงจ า ที่มีอยูํหรือสิ่งแวดล๎อมภายนอก เพื่อใช๎ประกอบในการตัดสินใจ 

(3) การประเมินคําทางเลือกกํอนการซื้อ (Pre-purchase Alternative Evaluation) 
เป็นการประเมินตัวเลือกหลายๆทางถึงข๎อดีข๎อเสีย ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ กํอนตัดสินใจซื้อ
สินค๎า 

(4) การซื้อ (Purchase) คือ การที่ผู๎บริโภคจํายเงินแลกกับการได๎มาของสินค๎าและ
บริการ 

(5) การบริโภค (Consumption) คือ การใช๎สินค๎าหรือบริการนั้นๆ 
(6) การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ (Post-purchase Alternative Evaluation) เป็น

การประเมินระดับความพึงพอใจของสินค๎าหลังจากที่ได๎บริโภคสินค๎านั้นๆแล๎ว 
(7) การจัดการกับสิ่งที่เหลือใช๎ (Divestment) คือ การจัดการกับสิ่งที่ไมํได๎บริโภคหรือ

ที่เหลือจากการบริโภคสินค๎า 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550)  ได๎กลําวไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู๎บริโภคท าการค๎นหา การคิด การซื้อ การใช๎ การประเมินผล ใน
สินค๎าและบริการ ซึ่งคาดวําจะตอบสนองความต๎องการของเขา หรือเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับความคิด 
ประสบการณ์ การซื้อ การใช๎สินค๎าและบริการของผู๎บริโภค เพื่อตอบสนองความต๎องการและความ
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พึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู๎บริโภคที่
เกี่ยวข๎องกับการซื้อการใช๎สินค๎า   

การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินค๎า  นักการตลาด
ต๎องการศึกษาวําสินค๎าที่จะท าการเสนอขายนั้น ใครคือลูกค๎า (Who) ผู๎บริโภคซื้ออะไร (What) 
ท าไมจึงซื้อ (Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (When) ซื้อและใช๎บํอยครั้งเพียงใด 

พฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการค๎นคว๎าหรือวิจัยพฤติกรรมการซื้อ
และการใช๎ของผู๎บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต๎องการและพฤติกรรมการซื้อ  และการใช๎ของ
ผู๎บริโภค ค าตอบที่ได๎จะชํวยให๎นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) 
ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม 

ค าถามที่ใช๎ในการค๎นหาลักษณะพฤติกรรมผู๎บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด๎วย 
WHO?, WHAT?, WHY?, WHOM?, WHEN?, WHERE? และ HOW?เพื่อค๎นหาค าตอบ 7 
ประการ หรือ 7Os ซึ่ งประกอบด๎วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, 
ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS มีตารางแสดงการใช๎ค าถาม 
7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภครวมทั้งการใช๎กลยุทธ์การตลาดให๎
สอดคล๎องกับค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค แสดงการประยุกต์ใช๎ 7Os ของกลุํมเป้าหมาย
และค าถามที่เกี่ยวข๎องพฤติกรรมผู๎บริโภคเพื่อการวิเคราะห์พฤติรรมผู๎บริโภค 
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ตาราง 2 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws  และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู๎บริโภค (7Os) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540) 

 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่

เกี่ยวข้อง 
1. ใครอยูํในตลาด
เป้าหมาย (Who is in the 
target market?) 

ลักษณะกลุํมเป้าหมาย 
(Occupation) ทางด๎าน 

1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวิทยา/จิตวิเคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบด๎วยกลยุทธ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหนําย และการสํงเสริม
การตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของกลุํมเป้าหมายได๎ 

2. ผู๎บริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 
 

สิ่งที่ผู๎บริโภคต๎องการซื้อ 
(Objects) สิ่งที่ผู๎บริโภคต๎องการ
จากผลิตภัณฑ์ก็คือคุณสมบัติ
หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(Product component) และ
ความแตกตํางที่เหนือกวําคํูแขํง 
(Competitive differentiation) 

กลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ 
(Product strategies) 
ประกอบด๎วย 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

ได๎แก ํ การบรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค๎า รูปแบบ การบริการ 
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม 

3. ผลิตภัณฑ์ควบ 
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์

ความแตกตํางทางการแขํงขัน 
(Competitive differentiation) 
ประกอบด๎วยความแตกตําง 
ผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน 
และภาพลักษณ์ 
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ตาราง 2 (ตํอ) 
 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่

เกี่ยวข้อง 
3. ท าไมผู๎บริโภคจึงซื้อ 
(Why does consumer 
buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู๎บริโภคซื้อสินค๎า
เพื่อสนองความต๎องการของเขา
ด๎านรํางกายและด๎านจิตวิทยา
ซึ่งต๎องศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ คือ  

1. ปัจจัยภายในหรือปัจจัย
ทางจิตวิทยา 

2. ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช๎มาก คือ 
1. กลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ 

(Product strategies) 
2. กลยุทธ์การสํงเสริม

การตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบด๎วย  
กลยุทธ์การโฆษณา การขาย
โดยใช๎พนักงานขาย การ
สํงเสริมการขาย และ
ประชาสัมพันธ์ 

3. กลยุทธ์ด๎านราคา (Price 
strategies) 

4. กลยุทธ์ด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย (Distribution 
strategies) 

4. ใครมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุํมตํางๆ 
(Organization) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อประกอบด๎วย 

1. ผู๎ริเริ่ม 
2. ผู๎มีอิทธิพล 
3. ผู๎ตัดสินใจซื้อ 
4. ผู๎ซื้อ 
5. ผู๎ใช๎ 

กลยุทธ์ที่ใช๎มากคือ กลยุทธ์
การโฆษณาและกลยุทธ์การ
สํงเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
strategies) โดยใช๎กลุํม
อิทธิพล 
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ตาราง 2 (ตํอ) 
 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่

เกี่ยวข้อง 
5. ผู๎บริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
customer buy?) 

โอกาสในการซื้อ เชํน ชํวงเดือน
ใดของป ีชํวงฤดูกาลใดของปี 
ชํวงวันใดของเดือน ชํวงเวลาใด 
ชํวงโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
ส าคัญตํางๆ  

กลยุทธ์ที่ใช๎มากคือ กลยุทธ์
การสํงเสริมการตลาด เชํน ท า
การตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคล๎องกับโอกาสในการซื้อ 
 

6. ผู๎บริโภคซื้อที่ไหน 
(where does the 
customer buy?) 

ชํองทางหรือแหลํงที่ผู๎บริโภคไป
ท าการซื้อ เชํน ห๎างสรรพสินค๎า 
ซุปเปอร์มาเก็ต ร๎านขายของช า 

กลยุทธ์ชํองทางการจัด
จ าหนําย บริษัทน าผลิตภัณฑ์สุํ
ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณา
วําจะสูํคนกลางอยํางไร 

7. ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร 
(How does the 
customer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบด๎วย 
1. การรับรู๎ปัญหา 
2. การค๎นหาข๎อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู๎สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช๎มาก คือ กลยุทธ์
การสํงเสริมการตลาด
ประกอบด๎วยการโฆษณา  การ
ขายโดยใช๎พนักงานขาย การ
สํงเสริมการขาย การให๎ขําว 
และการประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง และจะ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจ 

 
ที่มา: Phillip Kotler. (2000). Marketing Management. P.161. (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  

2541: 126) 
 
5. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผักออร์แกนิก 

ผักออร์แกนิกหรือผักเกษตรอินทรีย์ถือเป็น อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีตํอคนรักสุขภาพ เพราะ
ผักออร์แกนิกนั้นมากด๎วยคุณประโยชน์ ค๎ุมคําสมราคา ปลูกขึ้นมาโดยไมํผํานการใสํยาฆําแมลง 
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ปุ๋ยเคม ีหรือฮอร์โมนสังเคราะห์เข๎ามาปนเปื้อน ผักออร์แกนิก นอกจากจะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติ
มากแล๎ว การเพาะปลูกยังมีการลงทุนที่สูง ใช๎ระยะเวลาในการเพาะปลูกนาน ท าให๎ผักชนิดนี้หาก
ออกสูํตลาดแล๎วจะผักที่มีราคาแพง เพราะมีต๎นทุนการผลิตที่สูง ไหนจะมีเรื่องสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องใช๎
เวลาปรับสภาพ เพื่อไมํให๎แมลงศัตรูพืชมาเบียดเบียน ซึ่งบางแหํงถึงขนาดกางมุ๎งปลูกกันเลย
ทีเดียว แตํบางแหํงก็ปลูกกันในโรงเรือน แตํทั้งนี้ทั้งนั้นไมํวําจะปลูกด๎วยวิธีไหน หรือท าให๎ผัก
เจริญเติบโตด๎วยวิธีใดก็ตาม ที่ส าคัญที่สุดก็คือ ห๎ามใช๎สารเคมีใด ๆ ไมํวําสารนั้นจะไมํเป็นอันตราย
ตํอพืชและสัตว์ก็ตาม จะใช๎ได๎แตํเพียง อินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติเทํานั้น จึงจะถือวําเป็น ‚ผักออร์
แกนิก‛ 

นอกจากนี้ยังมีความเข๎าใจผิด ๆ วํา ผักออร์แกนิก ผักปลอดสารพิษ และผักไฮโดรโปนิกส์ 
คือผักชนิดเดียวกัน ซึ่งความจริงแล๎วผักปลอดสารนั้นคือผักที่มีการใช๎สารเคมีในระหวํางการ
เพาะปลูกจนกระทั่งใกล๎เก็บเกี่ยว จะมีการเว๎นการใช๎สารเคมีในชํวงการเก็บเกี่ยว (มากน๎อยแล๎วแตํ
ผู๎เพาะปลูกจะเป็นคนก าหนดเวลา) จึงท าให๎มีชื่อเรียกใหมํ ๆ เกิดขึ้นวําเป็น ‚ผักปลอดสาร‛ สรุปก็
คือ เป็นผักปลอดสารในชํวงตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต แตํไมํได๎ปลอดสารในระหวํางการเพาะปลูก ซึ่ง
จริง ๆ แล๎วมันก็ควรจะเป็นผักทั่วไปที่เราซื้อมารับประทานกันตามท๎องตลาดนี่แหละครับ สํวนผัก
ไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponics) นั้นคือผักไร๎ดิน หรือการปลูกผักโดยใช๎น้ าแทนดิน ซึ่งเป็นวิธีการปลูก
ผักที่ประยุกต์ใช๎ในเมืองที่หาพื้นดินได๎ยาก ผักประเภทนี้ยังมีความจ าเป็นที่จะต๎องพึ่งสารเคมีอยูํ 
ไมํวําจะทางใบหรือทางน้ า เพราะผักไร๎ดินจะไมํมีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร แตํเปลี่ยนจากดิน
เป็นน้ าให๎เป็นตัวสะสมธาตุอาหารแทน การใสํปุ๋ยก็จะให๎ทางน้ า และปุ๋ยก็ยังคงต๎องมีสารเคมี (จึง
ไมํถือวําเป็นผักออร์แกนิก) เพราะปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดจะไมํสามารถผสมลงในน้ าได๎ (หรือผสมได๎
แตํน้ าก็จะไมํใสและมีกาก หรือขุํน ท าให๎ไหลได๎ไมํดี) แบรนด์ที่ขายผผักออแกนิก เชํน โครงการ
หลวง เป็นต๎น (อ๎างอิง: organic2559.blogspot) 

ประโยชน์ของผักออร์แกนิก (อ้างอิง:Kasetorganic) 
1. ท าให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ไมํมีสารพิษตกค๎าง และมีความปลอดภัยสูงตํอ

ผู๎บริโภค เนื่องจากผักออร์แกนิกเป็นผักแบบธรรมชาติล๎วน ๆ 100% สํวนประกอบทุกอยํางจึงมี
ความบริสุทธิ ์ไมํมีสารพิษตําง ๆ ที่เป็นสารกํอมะเร็ง 

2. การบริโภคผักออร์แกนิก ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจ าจะชํวยท าให๎รํางกายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น ท าให๎รํางกายแข็งแรง ไมํเจ็บป่วยได๎งําย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. ชํวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได๎ เพราะผักออร์แกนิกจะมีสารต๎านอนุมูล
อิสระที่มากกวําพืชผักทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล๎ววํามีสํวนการใช๎ตํอต๎านมะเร็ง 
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4. ชํวยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการ เด็กซนผิดปกติ และโรคออทิสติก เพราะสารเคมี
ที่เป็นอันตรายตํอทารกในครรภ์นั้นมีมากกวํา 100 ชนิด ที่เป็นสาเหตุของโรคดังกลําว และการ
รับประทานผักออร์แกนิกยังเป็นผลดีแกํกับตัวคุณแมํเอง และยังชํวยท าให๎น้ านมของคุณแมํมี
ปริมาณของกรดไขมันที่มีคุณคําทางสารอาหารสูงกวําปกติ 

5. ไมํเชื่อก็ต๎องเชื่อวํายาฆําแมลงที่ตกค๎างอยูํในผักทั่วไป จะมีผลโดยตรงกับฮอร์โมน
เพศและท าให๎เซ็กส์เสื่อมได๎ หากคุณไมํอยากเสี่ยงก็ควรหยุดรับประทานผักที่ใช๎สารเคมีอีกเลย 

6. เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล๎ว ผักออร์แกนิกจะมีวิตามิน เกลือแรํ เอนไซม์ และ
สารอาหารและสารต๎านอนุมูลอิสระที่มีคุณคํามากกวําผักทั่วไป (แตํบางข๎อมูลระบุวําปริมาณของ
วิตามินของพืชผัก ระหวํางการปลูกแบบออร์แกนิกและการปลูกโดยทั่วไปนั้นไมํมีความแตกตํางกัน 
(มีเพียงฟอสฟอรัสเทํานั้นที่ผักออร์แกนิกมีมากกวําผักท่ัวไป)  

7. นอกจากจะเป็นผักที่ไมํมีสารพิษแล๎ว กระบวนการเพาะปลูกตํางๆ ยังเป็นการชํวย
ลดมลพิษไปได๎อีกด๎วย เพราะการปลูกผักทั่วไปจะท าให๎สารเคมีที่ใช๎ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
ปนเป้ือนในดิน ในน้ า และในอากาศ 

8. ชํวยฟื้นฟูสภาพดิน เนื่องจากการเกษตรแบบใช๎สารเคมีนั้นเป็นที่ทราบกันดีวําจะ
ท าให๎ดินเสื่อมคุณภาพและไมํมีคุณสมบัติที่ดีในการเพาะปลูก ท าให๎ปลูกอะไรก็ไมํได๎ผลผลิตที่ดี
ตามต๎องการ อีกทั้งผักที่ปลูกก็แทบจะไมํได๎คุณคําทางสารอาหารที่ครบถ๎วนอยํางที่ควรจะเป็น 

9. ชํวยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา เพราะการไมํใช๎สารเคมีหรือยาฆําแมลงจะ
ชํวยท าให๎มีชีวิตในท๎องถิ่นมีชีวิตอยูํตํอไปได๎ และชํวยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยาไปเรื่อย ๆ 

10. ชํวยท าให๎เกษตรกรผู๎เพาะปลูกมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  เนื่องจากไมํมีการใช๎
สารเคมีที่เป็นอันตราย ท าให๎เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีเหลํานี้ได ๎

แหล่งขายผักอยู่ท่ัวไปตามหัวมุมเมืองต่างๆ ได้แก่ (อ้างอิง: 
Schoolofchangemaker) 

- ตลาดสีเขียว ตลาดผักออร์แกนิกสุดออริจินอลในราคาเป็นมิตรอยํางตลาดนัดสี
เขียวทุกวันพฤหัสบดี ที่ใต๎อาคาร Regent House แถว BTS ราชด าริ ที่เกษตรกรขนผักอินทรีย์สดๆ 
มาเป็นพํอค๎าแมํค๎าขายผักกันเองตั้งแตํ 11 โมงเช๎า จนกวําผักจะหมด  

- บ๎านผักกูด เป็นการรวมกลุํมของคนชอบกินผักออร์แกนิกเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่
ปลูกผักออร์แกนิกในเขตจังหวัดนนทบุรี บ๎านผักกูดเชื่อวําเกษตรกรอยากลด ละ เลิก สารเคมีแตํถ๎า
ไมํมีอะไรมาการันตีรายได๎ พวกเขาเลยเลิกปลูกผักแบบเดิมๆ ได๎ยาก เพราะต๎องเลี้ยงปากเลี้ยงท๎อง 
บ๎านผักกูดจึงเป็นตัวกลางหาลูกค๎าให๎เกษตรกรใครที่อยากกินผักออร์แกนิกสํงตรงจากกลุํม

http://www.pakgoodhome.com/
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เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคนสานใจไร๎สารพิษ อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี และเกษตรกรใจดีที่ต้ังใจจะ
ปลูกผักไร๎สารพิษ  

-  Amarin Health Society เป็นตลาดสีเขียวที่มีสโลแกนวํา ‘Spectacular Thai 
Craft at market price’ ใครที่ชื่นชอบการจํายตลาด อยากได๎หยิบ ได๎จับ ได๎คัดสรรผักด๎วยตัวเอง ท่ี 
Amarin Health Society มีตลาดสีเขียวขายผัก ผลไม๎ ออร์แกนิก สํงตรงจากไรํและสวนของเครือ
ตลาดขํายสีเขียว ตลาดออร์แกนิกแหํงนี้เปิดตอนรับคนกรุงผู๎รักสุขภาพทุกวันเลยคํะ ต้ังแตํเวลา 
10.00-19.00 น. ใครสนใจแวะเวียนกันไปได๎ที่ตึกอมรินทร์ชั้น 3 

- Health me Delivery ตัวหน๎าร๎านของ Heath me เปิดเป็นร๎านอาหารสุขภาพต้ังอยูํ
ซอยราษฎร์บูรณะ 3 แตํนอกจากทางร๎านจะขายอาหารปรุงสดใหมํที่ใช๎วัตถุดิบออร์แกนิกปลูกเอง
จากสวนหลังบ๎านแล๎ว ป้าหนํอยยังเปิดบริการจัดสํงอาหารออร์แกนิกปรุงสดใหมํส าหรับคนเมือง
หัวใจออร์แกนิกที่ไมํมีเวลาท าอาหาร นอกจากนั้นยังจับมือกับเครือขําย Organic Way จัดสํงผัก
ออร์แกนิกให๎กับคนกรุงเทพในราคาสมา 

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จันทนี กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง ‚พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ใน
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา‛ วัตถุประสงค์ของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา คือ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ความยืดหยุํนของปริมาณการบริโภค
อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ส าคัญของผู๎บริโภค และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ให๎ตรงตามพฤติกรรมการบริโภค ผลการศึกษา จากกลุํมตัวอยําง 150 คน พบวํา มีผู๎
ไมํบริโภคผักปลอดสารพิษ 20 คน และสาเหตุที่ไมํบริโภค คือ ไมํแนํใจคุณภาพ และราคาแพง
เกินไป และผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษ 130 คน นิยมบริโภคผักคะน๎ามากที่สุด รองลงมาคือ 
ผักกวางต๎ุงและถั่วฝักยาว และไมํนิยมบริโภคถั่วแขกและมะระ ปริมาณการบริโภคผักคะน๎า 
ผักกวางต๎ุงและถั่วฝักยาวปลอดสารพิษของผู๎บริโภค โดยสํวนมากคือ 500 กรัมตํอครั้ง และ
ผู๎บริโภคมักจะซื้อผักปลอดสารพิษในห๎างสรรพสินค๎าผู๎ผลิตควรจะต๎องมีการควบคุมคุณภาพของ
สินค๎า ทั้งความสดและความปลอดสารพิษ  เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎บริโภค ส าหรับ
ข๎อเสนอแนะ ผู๎ผลิตควรหาวิธีผลิตผักปลอดสารพิษให๎มีความหลากหลายมากขึ้น ผู๎จ าหนํายควร
รํวมมือกับผู๎ผลิตในการลดต๎นทุนเพื่อให๎ราคาขายลดลงและควรเพิ่มชํองทางการจ าหนํายให๎มาก

https://www.facebook.com/Amarin-Health-Society-718087778207216/?fref=photo
https://www.facebook.com/healthme.delivery.7
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ข้ึน ผู๎ผลิต ผู๎จ าหนําย และรัฐบาลควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจและเห็นถึงประโยชน์
และคุณคําของผักปลอดสารพิษมากขึ้น 

นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษ
ของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช‛ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัย
ก าหนดความต๎องการของผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษ และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอด
สารพิษของผู๎บริโภคในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช จากกลุํมตัวอยําง 400 คน ผลการวิจัย
พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎าน เพศ พบวําเพศตํางกันมีความต๎องการและพฤติกรรมการบริโภคไมํ
แตกตํางกัน แตํปัจจัยด๎าน อายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือน และสถานภาพครอบครัว ที่แตกตํางกัน มี
พฤติกรรมและความต๎องการบริโภคแตกตํางกัน ผู๎ประกอบการควรปรับแผนกลยุทธ์การตลาดมุํง
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 
พบวํา มีความสัมพันธ์กับความต๎องการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ข๎อมูลดังกลําว 
เกษตรกร และผู๎ประกอบการ ควรน าปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด มาใช๎ในการวางแผนการ
ผลิตและการตลาด โดยน าปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่ผู๎บริโภคยอมรับได๎ มองเห็นถึงคุณคํา
และประโยชน์สูงสุดที่จะได๎รับในการซื้อผักปลอดสารพิษไปรับประทาน แหลํงที่ซื้อผักปลอดสารพิษ
สํวนใหญํ คือร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยซื้อผักปลอดสารพิษสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อคือ ผักสลัด รองลงมาคือผักกาดขาว สํวนการสร๎าง ตรา ยี่ห๎อ และ
บรรจุภัณฑ์ หํอหุ๎มอยํางดี จะท าให๎ราคาของผักปลอดสารพิษมีราคาสูง 

สัญชาติ คงบัน (2554) ศึกษาเรื่อง ‚พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัด
ภูเก็ต‛ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทั่วไปของผู๎บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ใน
จังหวัดภูเก็ต พฤติกรรมของผู๎บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต ปัจจัยและลาดับความส าคัญ
ของปัจจัยที่มีผลกระทบตํอพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต  ข๎อเสนอแนะ
ผู๎ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมและความต๎องการของผู๎บริโภคโดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กับตัวอยํางจ านวน 400 ตัวอยําง จากประชากรผู๎ที่บริโภคผักไฮโดรโป
นิกส์ในปัจจุบัน และที่เคยบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์แตํปัจจุบันไมํได๎บริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดยใช๎
สถิติในการหาคําเฉลี่ย ร๎อยละ ความถี ่สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ผู๎บริโภค
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎มากกวํา 20,000 บาทตํอเดือน และมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คนชนิดของผักไฮโดรโปนิกส์ที่ผู๎บริโภคนิยม คือ กรีนโอ๏ค ผู๎บริโภคซื้อที่ 
ซุปเปอร์สโตร ์ใช๎เงินในการซื้อเฉลี่ยตํอครั้ง คือ 41-60 บาท สาเหตุที่ผู๎บริโภคไมํบริโภคเพราะ ราคา
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แพง ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในการตัดสินใจบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัด
ภูเก็ต คือ ด๎านราคา ผู๎ผลิตควรเพิ่มชนิดผักในการผลิต ผู๎จ าหนํายควรเพิ่มชํองทางการจ าหนํายให๎
มากขึ้นรัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจ และเห็นถึงประโยชน์และคุณคําของผักไฮโดร
โปนิกส์มากขึ้น 

อรอนงค์ พึ่งชู (2556) งานวิจัยเรื่อง ‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอ
การต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 10,001–20,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ ลูกจ๎างและผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวํา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยฉลากสินค๎า (Label Product) ปัจจัยการ
สื่อสารความพิเศษของอินทรีย์ (Communication of Organic Distinctiveness) ปัจจัยการ
ประเมินฟาร์มออร์แกนิค (Assessment of Statements about Organic Farming) ปัจจัยสุขภาพ
และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Healthy and Environmentally Friendly) ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อ
สินค๎า (Buying Motivation) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า 
A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี และยังพบวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า (Buying 
Motivation) ปัจจัยการประเมินฟาร์มออร์แกนิค (Assessment of Statements about Organic 
Farming) ปัจจัยการสื่อสารความพิเศษของอินทรีย์  (Communication of Organic 
Distinctiveness) ปัจจัยสุขภาพ และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Healthy and Environmentally 
Friendly) มีอ านาจพยากรณ์ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี สํวนปัจจัยฉลากสินค๎า (Label Product) และปัจจัยสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรของอินทรีย์ (Global Socio–economic Conditions and Resource Availability of 
Organicity) ไมํมีอ านาจพยากรณ์ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัด 
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินศึกษาค้นคว้า 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการศึกษาค๎นคว๎าตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและสุํมกลุํมตัวอยําง 
2. การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข๎อมูล 
5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริโภคผักออร์แกนิก ในกรุงเทพมหานคร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริโภคผักออร์แกนิก ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง

เพศชาย และเพศหญิง โดยเลือกจากประชากรท่ีไมํทราบจ านวนที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎วิธีของการ
ก าหนดตัวอยํางโดยการใช๎สูตรค านวณ ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (นราศรี ไววนิชกุล และชู
ศักด์ิ อุดมศรี, 2543) ได๎ขนาดตัวอยํางจ านวน 385 ตัวอยําง และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ตัวอยําง 
รวมขนาดตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง 

 

  จากสูตร n = 
          

   
 
 เมื่อ n แทนขนาดกลุํมตัวอยําง 

  Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู๎วิจัยก าหนดไว๎ 95% นั่นคือ  = 0.05 หรือ 

   (1- )/2 = 0.975 ท าให๎ z = 0.975 เปิดตาราง z ได๎ 1.96 
  P แทน สัดสํวนของประชากรในเรื่องที่ศึกษา 
  E แทน สัดสํวนของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให๎เกิดขึ้นได๎ 
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   ในที่นี้ใช๎ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คํา z = 1.96 
ก าหนดให๎คําความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได๎ไมํเกิน (e) = 0.05 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยก าหนดสัดสํวนประชากร (p) ได๎ใช๎คํา p เทํากับ 0.5 

 แทนคําตามสูตร  =
                 

       
 

    = 384.15 หรือ 385 ตัวอยําง 
ดังนั้นกลุํมตัวอยํางที่ผู๎วิจัยส ารวจจึงเทํากับ 385 ตัวอยําง และเก็บเพิ่มอีก 15 ตัวอยําง 

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จะใช๎กลุํมตัวอยํางเทํากับ 400 ตัวอยําง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ขั้นที่ 1 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (Simple random sampling) โดยการจับ
ฉลากเลือกเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร จาก 20 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดย
จับฉลากมา 6 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร และน ามาเป็นตัวแทนในการจัดเก็บข๎อมูล 

ขั้นที่ 2 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota sampling) โดยในการน า 6 เขตการ
ปกครองในกรุงเทพมหานครที่เลือกได๎มาเป็นสถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งในแตํละเขตการ
ปกครองจะมีจ านวนกลุํมตัวอยํางดังนี้ 

1. เขตพระโขนง  จ านวน      67      คน 
2. เขตดินแดง  จ านวน      67      คน 
3. เขตห๎วยขวาง  จ านวน      67      คน 
4. เขตจัตุจักร  จ านวน      67      คน 
5. เขตบางรัก  จ านวน      66      คน 
6. เขตสาทร  จ านวน      66      คน 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน    400   คน 

ขั้นที่ 3 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience) โดยท าการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามของแตํละเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครที่ได๎เลือกไว๎ 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัย
สร๎างขึ้นเพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามประกอบด๎วย เพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได๎ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เพศ ได๎แกํ เพศหญิง และเพศชาย เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 

1.2 อายุ เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ก าหนด
อายุน๎อยกวํา 20 ปี เนื่องเป็นวัยที่เริ่มซื้อผักออร์แกนิกมารับประทาน แบํงเป็นชํวงอายุดังนี้ 

- ต่ ากวําหรือเทียบเทํา  25  ปี 
- 26 – 35 ปี 
- 36 – 45 ปี 
- 45 ปี ขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ซึ่งแบํงเป็นอันดับ ดังนี้ 

- ต่ ากวําปริญญาตรี 
- ปริญญาตร ี
- สูงกวําปริญญาตรี 

1.4 รายได๎ เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ก าหนด
รายได๎น๎อยกวําหรือเทียบเทํา 10,000 บาท เนื่องจากผักออร์แกนิกเป็นสินค๎าที่สามารถซื้อได๎ กลุํม
ผู๎บริโภคควรมีรายได๎ขั้นต่ าไมํสูงมากนัก ซึ่งได๎แบํงชํวงของรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนเป็นดังนี้ 

- ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 15,000 บาท 
- 15,001 – 25,000 บาท 
- 25,001 – 35,000 บาท 
- มากกวํา 35,000 บาท ขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครเป็นค าถามที่ถามถึงระดับ
ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาดใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยใช๎แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating scale method : Likert scale questions) จ านวน 20 ข๎อ แบํงเป็นค าถามเกี่ยวกับ



  33 

ด๎านผลิตภัณฑ์ 5 ข๎อ ด๎านราคา 5 ข๎อ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 5 ข๎อ และด๎านการสํงเสริม
การตลาด 5 ข๎อ 

ก าหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นไว๎ดังนี้ 
ความหมาย   ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด    5 
มาก    4 
ปานกลาง    3 
น๎อย    2 
น๎อยที่สุด    1 
จากนั้นน ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย และใช๎สูตรเพื่อก าหนดความส าคัญของปัจจัย 

ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2538) 
1. พิสัย   

   = คําสูงสุดของข๎อมูล – คําต่ าสุดของข๎อมูล 
   = 5 – 1 
   = 4 

2. ความกว๎างของอันตรภาคชั้น 
   = พิสัย / จ านวนชั้น 
   = 4 / 5 
   = 0.8 

แสดงคะแนนเฉลี่ยได๎ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู๎บริโภคเห็นด๎วยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู๎บริโภคเห็นด๎วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู๎บริโภคเห็นด๎วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู๎บริโภคเห็นด๎วยน๎อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู๎บริโภคเห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านรูปแบบการเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลตํอ

พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่ถามถึงระดับ
ความส าคัญของ ปัจจัยด๎านรูปแบบการเนินชีวิต 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ



  34 

ด๎านความคิดเห็น จ านวน 3 ข๎อ มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question)
มีรายละเอียดดังนี้ 

ข๎อ 1 ทํานมีกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าเป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

ข๎อ 2 ทํานมีความสนใจในด๎านใด เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

ข๎อ 3 ทํานมีความคิดเห็นด๎านใด เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 4 ข๎อ มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) 
ใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทอัตราสํวน (Ratio Scale) 

ข๎อ 1 ทํานซื้อผักออร์แกนิกบํอยแคํไหน เป็นค าถามแบบใช๎ระดับการวัดข๎อมูล
ประเภทอัตราสํวน (Ratio Scale) 

ข๎อ 2 ทํานจํายเงินเพื่อซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ยครั้งละเทําไหรํ  โดยประมาณ 
เป็นค าถามแบบใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทอัตราสํวน (Ratio Scale) 

ข๎อ 3 แหลํงข๎อมูลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิกวัดข๎อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ข๎อ 4 ทํานมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางไร วัดข๎อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลํงข๎อมูลประกอบด๎วย 2 ลักษณะ คือ 
1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได๎จากการใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจากกลุํม

ตัวอยํางจ านวน 400 คน โดยผู๎วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือจากกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นข๎อมูลหลักที่ใช๎ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย ได๎ศึกษาจาก
การค๎นคว๎าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาวิจัย ข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ตของหนํวยงาน
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ตํางๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง และสื่อตํางๆ เชํน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  
เป็นต๎น 

 
4. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
1. รวบรวมแบบสอบถามตามความต๎องการแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง 

และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล๎ว มาลงรหัส (Coding) ในแบบรหัส 

ส าหรับประมวลข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ 
3. น าข๎อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 1 ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได๎ ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช๎ทดสอบคือ สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 

2. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่  2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและ
รูปแบบการด า เนินชีวิตที่มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช๎ทดสอบคือ สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 

3. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่  3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครสถิติที่ใช๎ทดสอบคือ 
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 

4. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่  3 พฤติกรรมการตัดสินใจที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช๎ทดสอบคือ สถิติไค-
สแควร์ (Chi-Square Test) 

 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คําสถิติพื้นฐานประกอบด๎วย 
1.1 คําร๎อยละ (Percentage) เพื่อใช๎แปลความหมายของข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบ

แบบสอบถามตามสํวนที่ 1 โดยใช๎สูตร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 
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1.2 สูตรคําเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) เพื่อใช๎แปลความหมายของข๎อมูล 

ตําง ๆ โดยใช๎ในแบบสอบถามสํวนที่ 2 โดยใช๎สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2538) 

 
1.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อใช๎แปลง

ความหมายของข๎อมูลตําง ๆ โดยใช๎ในแบบสอบถามสํวนที ่2 โดยใช๎สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

 
1.4 การหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช๎สูตรการหา 

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2538) ดังนี้ 
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2. สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 การทดสอบคําไค-แสควร์ (Chi-Square Test:     - test) ใช๎ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร 2 ตัว โดยจัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nomal Scale) ส าหรับ
ข๎อมูลที่อยูํในรูปแบบของความถี ่สัดสํวน ร๎อยละและตัวแปรแตํละตัว แบํงกลุํมยํอยๆ ต้ังแตํ 2 กลุํม 
ขึ้นไป โดยมีสูตรดังนี้ (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2552)  

 

 
 

  แทนคํา  คําสถิติไคสแควร์  
Oi    แทนคํา  ความถี่ที่ได๎จากการสังเกต (Observed Frequency) ในแถวท่ี i คอลัมนที ่j 
Ei     แทนคํา  ความถี่ที่คาดหวัง (Expected Frequency) ในแถวท่ี i คอลัมนที ่j 
                   สัดสํวนที่คาดหวัง 
R     แทนคํา จ านวนกลุํมของตัวแปรด๎านแถว 
C     แทนคํา จ านวนกลุํมของตัวแปรด๎านคอลัมน์ 

 

ซึ่ง         Ei    แทนคํา     
(ผลรวมของความถ่ีแถวที่ )  ผลรวมของความถ่ีคอลัมน์  

ผลรวมของความถ่ีทั้งหมด
 

 
เมื่อพบวําตัวแปรมีความสัมพันธ์ จะท าการทดสอบขนาดความสัมพันธ์ตํอไป โดยใช๎สถิติ 

Cramer’s V และ Somers’d ดังนี้ 
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สถิติ Cramer’s V ใช๎วัดระดับความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเมื่อมี 
ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้ง 2 ตัวแปร เป็นข๎อมูลชนิดสเกลนามก าหนัด Nominal Scale (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2538) ใช๎สูตร 

 

                     Cramer’s V=         √
  

       
 

 
Cramer’s V  แทน  สัมประสิทธิ์ Cramer’s V 

               แทน  คําของ X จากการทดสอบความเป็นอิสระตํอกัน 
N                 แทน  ขนาดของตัวอยําง 
t                   แทน จ านวนแถวหรือจ านวนสดมภ์ที่มีคําน๎อย 
สถิติ Somers’d ใช๎ท าการวัดระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ เมื่อตัวแปรทั้ง 2 ตัวเป็น 

Ordinal Scale โดยใช๎สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2538) 
 

Somers’d=  
     

        
 

  
Somers’d แทน  สัมประสิทธิ์ Somers’d 
NS           แทน  จ านวนคํูที่มีอันดับเหมือนกันทั้ง 2 ตัวแปร 
ND           แทน  จ านวนคํูที่มีอันดับตํางกันทั้ง 2 ตัวแปร 

         แทน  จ านวนคํูที่มีล าดับการเรียนซ้ าของตัวแปรตาม. 
เกณฑ์การแปลความหมายคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2541)  

คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
0.91 – 1.00    สัมพันธ์สูงมาก 
0.71 – 0.90    สัมพันธ์สูง 
0.31 – 0.70    สัมพันธ์ปานกลาง 
0.01 – 0.30    สัมพันธ์ต่ า 
0.00              ไมํสัมพันธ์ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเรื่อง‚ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก

นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร‛ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรยํอของตัวแปรที่ศึกษา 

ดังนี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 n แทน จ านวนผู๎บริโภคผักออร์แกนิก ในกรุงเทพมหานคร 
 H0 แทน สมมติฐานหลัก 
 H1 แทน สมมติฐานรอง 

  ̅ แทน คําเฉลี่ย 
 S.D. แทน คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X2 แทน คําไค-สแควร์ (Chi-Square) 
 Sig แทน ความนําจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
 Cramer’s V แทน ระดับความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรมาตรนามบัญญัติ 
 Somer’s D แทน ระดับความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรมาตรเรียงล าดับ 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของการวิจัยครั้ง
นี้ผู๎น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์ 
ตอนที่ 2 ด๎านสํวนประสมทางการตลาดการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่  3 ด๎านรูปแบบการด า เนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่  4 พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในยุคการตลาด 4.0 ใน

กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่  5 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์การซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 3  แสดงคําความถี่  ร๎อยละ จ าแนกตามข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์ 

 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
          ชาย 127 31.8 
          หญิง 273 68.2 

รวม 400 100.0 
2. อายุ   
          ต่ ากวําหรือเทียบเทํา  25  ปี 82 20.5 
26 – 35 ปี 91 22.8 
36 – 45 ปี 116 29.0 
45 ปีขึ้นไป 111 27.7 

รวม 400 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
ต่ ากวําปริญญาตรี 112 28.0 
ปริญญาตรี 220 55.0 
สูงกวําปริญญาตรี 68 17.0 

รวม 400 100.0 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 15,000 บาท 56 14.0 
15,001 – 25,000 บาท 139 34.8 
25,001 – 35,000 บาท 123 30.8 
มากกวํา 35,000 บาทขึ้นไป 82 20.4 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 3 พบวํา ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์ที่ เป็นผู๎บริโภคผักออร์แกนิก ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอยําง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได๎ตํอเดือน 
ได๎ดังนี้ 

เพศ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศ หญิง จ านวน  273 คน คิดเป็นร๎อยละ 
68.2 และเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.8 

อายุ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีอายุ 36-45 ปีจ านวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 
29.0 รองลงมา 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.7 และ 26-35 ปีจ านวน 91 คน คิด
เป็นร๎อยละ 22.8 

ระดับการศึกษา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.0 รองลงมา ต่ ากวําปริญญาตรีจ านวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 
28.0 และสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.0 

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีรายได๎ตํอเฉลี่ยตํอ 15,001 – 
25,000 บาทจ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.8 รองลงมา 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 123 
คน คิดเป็นร๎อยละ 30.8 และมากกวํา 35,000 บาท ขึ้นไปจ านวน 82 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.4 

 
ตอนที่ 2 ด้านส่วนประสมทางการตลาดการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 4  แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ 

 
ด้านผลิตภัณฑ์  ̅ S.D. แปลผล 

ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง   3.83 0.72 มาก 
ผักออร์แกนิกมีให๎เลือกซื้อหลากหลายชนิด 3.83 0.74 มาก 
ผักออร์แกนิกมีความสดใหมํ นํารับประทาน 3.62 0.74 มาก 
ผักออร์แกนิกมีประโยชน์ตํอรํางกาย 3.99 0.83 มาก 
ผักออร์แกนิกสะอาด ถูกหลักอนามัย 3.95 0.82 มาก 

รวม 3.84 0.77 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทาง
การตลาดด๎านผลิตภัณฑ์  โดยรวมอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.84 เมื่อจ าแนกเป็นรายข๎อ
แล๎วพบวํา ผักออร์แกนิกมีประโยชน์ตํอรํางกายอยูํในระดับ มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.99 รองลงมา 
มีผักออร์แกนิกสะอาด ถูกหลักอนามัยอยูํในระดับ มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.95 และ ผักออร์แกนิก
ไมํมีสารเคมีตกค๎างกับผักออร์แกนิกมีให๎เลือกซื้อหลากหลายชนิดอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.83 

 
ตาราง 5 แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา 
 

ด้านราคา  ̅ S.D. แปลผล 
ผู๎บริโภคสามารถค๎นหาข๎อมูลราคาทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อเปรียบเทียบร๎านค๎าในการตัดสินใจเลือกซื้อผัก 
ออร์แกนิกได๎ 

4.12 0.71 มาก 

ผักออร์แกนิกมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ 4.10 0.75 มาก 
ผักออร์แกนิกมีราคาที่หลากหลายให๎เลือกซื้อ 4.23 0.79 มากที่สุด 
ผักออร์แกนิกมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 3.96 0.74 มาก 
ผักออร์แกนิกมีราคาคงที่ไมํคํอยเปลี่ยนแปลง 3.92 0.72 มาก 

รวม 4.07 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทาง

การตลาดด๎านราคา โดยรวมอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายข๎อแล๎ว
พบวํา ผักออร์แกนิกมีราคาที่หลากหลายให๎เลือกซื้ออยูํในระดับ มากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.23
รองลงมา ผู๎บริโภคสามารถค๎นหาข๎อมูลราคาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบร๎านค๎าในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิก อยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.12 และ ผักออร์แกนิกมีราคา
ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10 
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ตาราง 6 แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ̅ S.D. แปลผล 
ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายในร๎านที่มีตรารับรองมาตรฐาน 
ความปลอดภัย 

3.79 0.80 มาก 

ผักออร์แกนิกมีวางจ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎าและ 
ซูปเปอร์มาเก็ต 

3.61 0.84 มาก 

ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายทั่วไปในตลาดสด 3.66 0.80 มาก 
ผักออร์แกนิกมีการจ าหนํายผํานชํองทางระบบอินเตอร์เน็ต
เชํน เฟสบุ๏ค อินตราแกรม ไลน์ 

3.71 0.75 มาก 

ผักออร์แกนิกมีการจัดจ าหนํายโดยการโทรสั่งกับทางร๎านค๎า
เพื่อสํงเดลิเวอร์รี่ถึงบ๎านหรือออฟฟิค 

3.78 0.69 มาก 

รวม 3.71 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทาง

การตลาดด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย โดยรวมอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข๎อแล๎วพบวํา ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายในร๎านที่มีตรารับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.79 รองลงมา ผักออร์แกนิกมีการจัดจ าหนํายโดย
การโทรสั่งกับทางร๎านค๎าเพื่อสํงเดลิเวอร์รี่ถึงบ๎านหรือออฟฟิคอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.78 และ ผักออร์แกนิกมีการจ าหนํายผํานชํองทางระบบอินเตอร์เน็ตเชํน เฟสบุ๏ค อินตราแกรม 
ไลน์อยํูในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 
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ตาราง 7 แสดงคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนประสมทางการตลาด ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ̅ S.D. แปลผล 
ได๎รับค าแนะน าและบริการจากพนักงาน 3.57 0.78 มาก 
มีการโฆษณาตามสื่อออนไลน์ตํางๆ เชํน เฟสบุ๏ค  
อินตราแกรม ไลน์ 

3.48 0.76 มาก 

มีสํวนลดส าหรับสมาชิก / สินค๎าลดราคา 3.52 0.79 มาก 
ภาครัฐมีสํวนชํวยในการสํงเสริมการตลาดผักออร์แกนิกเชํน 
สํงเสริมให๎เกษตรกรหันมาปลูกผักออร์แกนิกมากขึ้น 

3.72 0.67 มาก 

มีการรณรงค์จากองค์กรตํางๆให๎ประชาชนหันมารับประทาน
ผักออร์แกนิกมากขึ้น 

3.66 0.73 มาก 

รวม 3.59 0.75 มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทาง

การตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยรวมอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.59 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข๎อแล๎วพบวํา ภาครัฐมีสํวนชํวยในการสํงเสริมการตลาดผักออร์แกนิกเชํน สํงเสริมให๎
เกษตรกรหันมาปลูกผักออร์แกนิกมากขึ้นอยูํในระดับ มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.72 มีการรณรงค์
จากองค์กรตํางๆให๎ประชาชนหันมารับประทานผักออร์แกนิกมากขึ้นอยูํในระดับ มาก  มี คําเฉลี่ย
เทํากับ 3.66 และ ได๎รับค าแนะน าและบริการจากพนักงานอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.57 
  



  45 

ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 8 แสดงคําความถี่  ร๎อยละ  จ าแนกตามข๎อมูลด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แก

นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน ร้อยละ 

1. กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า   
ออกก าลังกายหรือเลํนกีฬา 58 14.5 
อํานหนังสือ 55 13.8 
ท าอาหาร 148 37.0 
Shopping 81 20.3 
ทํองเที่ยว 58 14.5 

รวม 400 100.0 
2. มีความสนใจในด้าน   
ความสวยงามหรือแฟชั่น 113 28.2 
อาหาร 89 22.3 
สุขภาพหรือความปลอดภัย 113 28.2 
social media 85 21.3 

รวม 400 100.0 
3. มีความคิดเห็นด้าน   
การรับประทานผักออร์แกนิกชํวยให๎รํางกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น 102 25.5 
ผักออร์แกนิกมีความปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ 110 27.5 
ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง 97 24.3 
ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํใจสุขภาพโดยการรับประทานผักออร์แก
นิกเพิ่มมากขึ้น 

91 22.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 8 พบวํา ข๎อมูลด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอยําง จ าแนกตาม กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสนใจใน
ด๎าน และมีความคิดเห็นด๎านได๎ดังนี้ 

กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีกิจกรรมท าอาหารเป็น
ประจ า จ านวน 148 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.0 รองลงมา Shopping จ านวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 
20.3 และ ออกก าลังกาย หรือ เลํนกีฬากับ ทํองเที่ยวจ านวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.5 

มีความสนใจในด๎าน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความสนใจในด๎านความ
สวยงามหรือแฟชั่น กับสุขภาพหรือความปลอดภัย จ านวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.2  รองลงมา 
อาหารจ านวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.3  และ Social media จ านวน 85 คน คิดเป็นร๎อยละ 
21.3 

มีความคิดเห็นด๎าน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นด๎านผักออร์แก
นิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง จ านวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5  รองลงมา การรับประทานผักออร์แก
นิกชํวยให๎รํางกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น จ านวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.5 และผักออร์แกนิกไมํมี
สารเคมีตกค๎าง จ านวน 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.3 

 
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 9 แสดงคําความถี่  ร๎อยละ จ าแนกตามข๎อมูลพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิก ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน ร้อยละ 

1. ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก   
          ทุกสัปดาห์ 212 53.0 
          เดือนละ 1 ครั้ง 84 21.0 
         สองเดือนครั้ง 56 14.0 
          นานๆครั้ง 48 12.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 9 (ตํอ) 
 

พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิก ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน ร้อยละ 

2. จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย   
         0-100 บาท 196 49.0 
        100-200 บาท 80 20.0 
        200-300 บาท 76 19.0 
         มากกวํา 300 บาท 48 12.0 

รวม 400 100.0 
3. แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลการตัดสินใจ   
         สอบถามคนในครอบครัว/เพื่อน 112 28.0 
         ดูจากทีวี 92 23.0 
         ค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต 180 45.0 
         ฟังจากวิทยุ 16 4.0 

รวม 400 100.0 
4. การมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก   
        Share ข๎อมูลใน Facebook 308 77.0 
         รํวมเลํนเกมกับทางร๎านค๎าเพื่อให๎ได๎รับสํวนลดหรือของแถม 40 10.0 
         แนะน าผลิตภัณฑ์ให๎กับคนรู๎จัก 52 13.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 9 พบวํา พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิก ของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 ตัวอยําง จ าแนกตามการซื้อผักออร์แกนิกจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย
ระยะเวลาการรับประทานผักออร์แกนิกแหลํงข๎อมูลที่มีอิทธิพลการตัดสินใจ และการมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได๎ดังนี้ 

การซื้อผักออร์แกนิกพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีการซื้อผักออร์แกนิก ทุก
สัปดาห์ จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.0 รองลงมา เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 84 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 21.0  และ 2 เดือนตํอครั้ง จ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.0 
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จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีจ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิก 0-100 บาท จ านวน 196 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.0 รองลงมา 100 -200 
บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0  และ 200-300 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.0 

แหลํงข๎อมูลที่มีอิทธิพลการตัดสินใจพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีแหลํงข๎อมูล
โดยการค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0  รองลงมา สอบถามคน
ในครอบครัว/เพื่อน จ านวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0  และ ดูจากทีวี จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 23.0 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดย Share ข๎อมูลใน Facebook จ านวน 308 คน คิดเป็นร๎อยละ 77.0 
รองลงมา แนะน าผลิตภัณฑ์ให๎กับคนรู๎จัก จ านวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0  และรํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎า เพื่อให๎ได๎รับสํวนลดหรือของแถม จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 
 
ตอนที่ 5 ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ 
และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.1  เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎ บริ โภคใน
กรงุเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 :เพศไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

H1 :เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานครด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
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ตาราง 10 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ ความถี่การซื้อผัก 
ออร์แกนิก 

 

 
ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total ทุกสัปดาห์ เดือนละ 1 ครั้ง 2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 
เพศ ชาย 62 28 20 17 127 

หญิง 150 56 36 31 273 
Total 212 84 56 48 400 

   = 1.415  Sig. = 0.702 
 

จากตารางที่  10 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหวําง  เพศ กับ การซื้ อผัก 

ออร์แกนิกใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 1.415  และคํา Sig. เทํากับ 
0.702 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง 
หมายความวํา เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

 
ตาราง 11 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์

แกนิกโดยเฉลี่ย 
 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 บาท 100-200 บาท 200-300 บาท 

มากกวํา  
300 บาท 

เพศ ชาย 61 25 24 17 127 
หญิง 135 55 52 31 273 

Total 196 80 76 48 400 

   = 0.344  Sig. = 0.952 
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จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ จ านวนเงินการซื้อผัก

ออร์แกนิกโดยเฉลี่ยใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 0.344 และคํา Sig. 
เทํากับ 0.344 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) 
ซึ่ง หมายความวํา ผู๎บริโภค ที่มี เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
 
ตาราง 12  ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ แหลํงข๎อมูลที่มี

ความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
สอบถามคนใน
ครอบครัว/เพื่อน 

ดูจากทีวี 
ค๎นหาข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ฟังจากวิทยุ 

เพศ ชาย 33 35 55 4 127 
หญิง 79 57 125 12 273 

Total 112 92 180 16 400 

   = 2.407  Sig. = 0.492 
 

จากตารางที่  12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ แหลํงข๎อมูลที่มี

ความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 2.407 และ
คํา Sig. เทํากับ 0.492 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ซึ่งหมายความวํา ผู๎บริโภค ที่มี เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แก
นิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 13 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ การมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูลใน 
Facebook 

รํวมเลํนเกมกับทาง
ร๎านค๎าเพื่อให๎ได๎รับ
สํวนลดหรือของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์ให๎กับ

คนรู๎จัก 
เพศ ชาย 101 8 18 127 

หญิง 207 32 34 273 
Total 308 40 52 400 

   = 2.900  Sig. = 0.235 
 

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง เพศ กับ การมีสํวนรํวมใน

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 2.900 และคํา 
Sig. เทํากับ 0.235 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  
(H0) ซึ่งหมายความวํา ผู๎บริโภค ที่มี เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

1.2 อายุ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎ บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 : อายุไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

H1 :อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก 
ออร์แกนิก 
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สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ ความถี่การซื้อผัก 

ออร์แกนิก 
 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ 
1 ครั้ง 

2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 

อายุ ต่ ากวําหรือเทียบเทํา  
25  ปี 

36 16 13 17 82 

26 – 35 ปี 59 11 12 9 91 
36 – 45 ปี 67 36 6 7 116 
45 ปีขึ้นไป 50 21 25 15 111 

Total 212 84 56 48 400 

   = 36.485  Sig. =0.000 
Somers' d= 0.012 Sig. = 0.046 

 
จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง อายุ กับ การซื้อผัก 

ออร์แกนิกใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 36.485 และคํา Sig. เทํากับ 
0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง 
หมายความวํา อายุ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามีคํา
เทํากับ 0.012 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ จ านวนเงินการซื้อผัก 
ออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 

 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา  
300 บาท 

อายุ ต่ ากวําหรือเทียบเทํา  
25  ปี 

29 12 35 6 82 

26 – 35 ปี 9 39 21 22 91 
36 – 45 ปี 87 10 9 10 116 
45 ปีขึ้นไป 71 19 11 10 111 

Total 196 80 76 48 400 

   = 137.734  Sig. =0.000 
Somers' d= 0.280 Sig. = 0.040 

 
จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง อายุ กับ จ านวนเงินการ

ซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 137.734 
และคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d 
พบวํามีคําเทํากับ 0.280 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 16 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ แหลํงข๎อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ 
ผักออร์แกนิก 

Total 
สอบถามคนใน
ครอบครัว/เพื่อน 

ดูจากทีวี 
ค๎นหาข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

อายุ ต่ ากวําหรือ
เทียบเทํา  25  ปี 

10 49 19 4 82 

26 – 35 ปี 32 11 44 4 91 
36 – 45 ปี 58 24 31 3 116 
45 ปีขึ้นไป 12 8 86 5 111 

Total 112 92 180 16 400 

   = 150.314  Sig. =0.000 
Cramer’s V = 0.166 Sig. = 0.039 

 
จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง อายุ กับ แหลํงข๎อมูลที่มี

ความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 150.314 
และคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอ
ยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์
ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer’s V พบวํามีคําเทํากับ 0.166 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
 
  



  55 

ตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง อายุ กับ การมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูล
ใน Facebook 

รํวมเลํนเกมกับทาง
ร๎านค๎าเพื่อให๎ได๎รับ

สํวนลดหรือ 
ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์ให๎กับ 

คนรู๎จัก 

อายุ ต่ ากวําหรือเทียบเทํา   
25  ปี 

67 6 9 82 

26 – 35 ปี 51 10 30 91 
36 – 45 ปี 91 18 7 116 
45 ปีขึ้นไป 99 6 6 111 

Total 308 40 52 400 

   = 51.573  Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.136 Sig. = 0.038 

 
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง อายุ กับ การมีสํวนรํวม

ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 51.573 และ
คํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎
สถิติ Cramer’s V พบวํามีคําเทํากับ 0.136 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

1.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 :ระดับการศึกษาไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
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แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก 
ออร์แกนิก 

H1 :ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก  
ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก
ออร์แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 

 
ตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ ความถี่การ

ซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ 1 

ครั้ง 
2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากวําปริญญา
ตรี 

37 38 31 6 112 

ปริญญาตรี 140 36 21 23 220 
สูงกวําปริญญา
ตรี 

35 10 4 19 68 

Total 212 84 56 48 400 

   = 65.842  Sig. = 0.000 
Somers' d= 0.090 Sig. = 0.047 

 
จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ระดับการศึกษา กับ การ

ซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 65.842 และคํา Sig. 
เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
ซึ่ง หมายความวํา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
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ในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามี
คําเทํากับ 0.090 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ จ านวนเงิน

การซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 
 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา  
300 บาท 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากวําปริญญา
ตรี 

55 31 17 9 112 

ปริญญาตรี 127 24 38 31 220 
สูงกวําปริญญา
ตรี 

14 25 21 8 68 

Total 196 80 76 48 400 

   = 45.102  Sig. = 0.000 
Somers' d= 0.122 Sig. = 0.039 

 
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ระดับการศึกษา กับ 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 45.102 และคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัว
แปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามีคําเทํากับ 0.122 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ แหลํงข๎อมูล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ 
ผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถามคน
ในครอบครัว/

เพื่อน 
ดูจากทีวี 

ค๎นหาข๎อมูล
ทาง

อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากวําปริญญา
ตรี 

22 15 66 9 112 

ปริญญาตรี 78 59 80 3 220 
สูงกวําปริญญา
ตรี 

12 18 34 4 68 

Total 112 92 180 16 400 

   = 33.846  Sig. = 0.000 
Cramer's V = 0.092 Sig. = 0.046 

 
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ระดับการศึกษา กับ 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 33.846 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการ
ตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ เมื่อ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.92 มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ระดับการศึกษา กับ การมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูล
ใน 

Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลดหรือ

ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์
ให๎กับคนรู๎จัก 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากวําปริญญา
ตรี 

83 19 10 112 

ปริญญาตรี 178 15 27 220 
สูงกวําปริญญา
ตรี 

47 6 15 68 

Total 308 40 52 400 

   = 14.671  Sig. = 0.005 
Cramer's V = 0.029 Sig. = 0.048 

 
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ระดับการศึกษา กับ การ

มีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 
14.671 และคํา Sig. เทํากับ .005 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัว
แปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ .029 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

1 . 4  ร า ย ไ ด๎ เ ฉ ลี่ ย ตํ อ เ ดื อ น  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ผั ก 
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 :รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ

ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก 
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ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก
ออร์แกนิก 

H1 :รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ ความถี่

การซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ 1 

ครั้ง 
2 เดือน
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 

ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 
15,000 บาท 

29 3 11 13 56 

15,001 – 25,000 
บาท 

90 27 13 9 139 

25,001 – 35,000 
บาท 

56 40 20 7 123 

มากกวํา 35,000 
บาทขึ้นไป 

37 14 12 19 82 

Total 212 84 56 48 400 

   = 46.859  Sig. = 0.000 
Somers' d= 0.091 Sig. = 0.048 
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จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ 

การซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 46.859 และคํา 
Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ซึ่งหมายความวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d 
พบวํามีคําเทํากับ 0.091 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตาราง 23 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ จ านวน

เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 
 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา 
300 บาท 

รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 

ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 
15,000 บาท 

25 13 12 6 56 

15,001 – 25,000 
บาท 

80 17 25 17 139 

25,001 – 35,000 
บาท 

64 29 10 20 123 

มากกวํา 35,000 
บาทขึ้นไป 

27 21 29 5 82 

Total 196 80 76 48 400 

   = 37.191  Sig. = 0.000 
Somers' d= 0.068 Sig. = 0.041 

 
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 37.191 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัว
แปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามีคําเทํากับ 0.068 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตาราง 24 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจ
ซื้อผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถาม
คนใน

ครอบครัว/
เพื่อน 

ดูจาก
ทีว ี

ค๎นหาข๎อมูล
ทาง

อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 

ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 
15,000 บาท 

7 12 30 7 56 

15,001 – 25,000 
บาท 

49 42 46 2 139 

25,001 – 35,000 
บาท 

40 5 73 5 123 

มากกวํา 35,000 
บาทขึ้นไป 

16 33 31 2 82 

Total 112 92 180 16 400 

   = 68.165  Sig. = 0.000 
Cramer's V= 0.022 Sig. = 0.041 

 
จากตารางที่  24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 68.165 และคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการ
ตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ เมื่อ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.022 มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตาราง 25 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share 
ข๎อมูลใน 

Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลดหรือ 

ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์
ให๎กับ 
คนรู๎จัก 

รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 

ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 
15,000 บาท 

40 7 9 56 

15,001 – 25,000 
บาท 

98 18 23 139 

25,001 – 35,000 
บาท 

102 9 12 123 

มากกวํา 35,000 บาท
ขึ้นไป 

68 6 8 82 

Total 308 40 52 400 

   = 8.369  Sig. = 0.212 
 

จากตารางที่  25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 8.369 
และคํา Sig. เทํากับ 0.212 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
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ซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎าน
ราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.1 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 : ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวน
เงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมี
สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

H1 :ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวน
เงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมี
สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
  



  65 

ตาราง 26 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

 

 
ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total ทุกสัปดาห์ เดือนละ 1 ครั้ง 2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 
ผลิตภัณฑ์ ปานกลาง 41 16 12 6 75 

มาก 101 46 24 28 199 
มากที่สุด 70 22 20 14 126 

Total 212 84 56 48 400 

   = 4.422  Sig. = 0.620 
 

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ การซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา 

   เทํากับ 4.422 และคํา Sig. เทํากับ 0.620 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา  ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว๎ 
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ตาราง 27 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 บาท 100-200 บาท 200-300 บาท 

มากกวํา 
300 บาท 

ผลิตภัณฑ์ ปานกลาง 33 11 21 10 75 
มาก 103 44 32 20 199 
มากที่สุด 60 25 23 18 126 

Total 196 80 76 48 400 

   = 7.669  Sig. = 0.263 
 

จากตารางที่  27 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ใน

การทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 7.669 และคํา Sig. เทํากับ 0.263 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 28 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์
แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ 
ผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถามคนใน
ครอบครัว/
เพื่อน 

ดูจากทีวี 
ค๎นหาข๎อมูล

ทาง
อินเตอร์เน็ต 

ฟังจากวิทยุ 

ผลิตภัณฑ์ ปานกลาง 20 20 30 5 75 
มาก 55 45 92 7 199 
มากที่สุด 37 27 58 4 126 

Total 112 92 180 16 400 

   = 2.905  Sig. = 0.821 
 

จากตารางที่  28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ใน

การทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 2.905 และคํา Sig. เทํากับ 0.821 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 29 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูล
ใน Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลดหรือ 

ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์ให๎กับ

คนรู๎จัก 

ผลิตภัณฑ์ ปานกลาง 56 10 9 75 
มาก 157 17 25 199 
มากที่สุด 95 13 18 126 

Total 308 40 52 400 

   = 1.704  Sig. = 0.790 
 

จากตารางที่  29 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการ

ทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 1.704 และคํา Sig. เทํากับ 0.790 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ๎

2.2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 : ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคาไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงิน
ที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
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H1 :ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่
ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 30 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง

การตลาด ด๎านราคา กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
 

 
ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total ทุกสัปดาห์ เดือนละ 1 ครั้ง 2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 
ราคา ปานกลาง 20 5 6 1 32 

มาก 95 42 26 23 186 
มากที่สุด 97 37 24 24 182 

Total 212 84 56 48 400 

   = 4.315  Sig. =0.634 
 

จากตารางที่  30 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง

การตลาด ด๎านราคา กับ การซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 4.315 และคํา Sig. เทํากับ 0.634 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ไมํ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การ
ซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
 
 
  



  70 

ตาราง 31 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 0-100 บาท 100-200 บาท 200-300 บาท 
มากกวํา  
300 บาท 

ราคา ปานกลาง 13 2 12 5 32 
มาก 100 35 32 19 186 
มากที่สุด 83 43 32 24 182 

Total 196 80 76 48 400 

   = 13.430  Sig. = 0.037 
Somers' d= 0.014 Sig. = 0.046 

 
จากตารางที่  31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสม

ทางการตลาด ด๎านราคา กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ยใช๎สถิติ Chi-Square ในการ

ทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 13.430 และคํา Sig. เทํากับ 0.037 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามี
คําเทํากับ 0.014 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
สอบถามคนใน
ครอบครัว/เพื่อน 

ดูจากทีวี 
ค๎นหาข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ฟังจากวิทยุ 

ราคา ปานกลาง 7 10 11 4 32 
มาก 53 42 84 7 186 
มากที่สุด 52 40 85 5 182 

Total 112 92 180 16 400 

   = 8.951  Sig. = 0.176 
 

จากตารางที่  32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ในการ

ทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 8.951 และคํา Sig. เทํากับ 0.176 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านราคา ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 33 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูลใน 
Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลดหรือ

ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์ให๎กับ

คนรู๎จัก 

ราคา ปานกลาง 25 6 1 32 
มาก 148 15 23 186 
มากที่สุด 135 19 28 182 

Total 308 40 52 400 

   = 6.789  Sig. = 0.147 
 

จากตารางที่  33 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านราคา กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการ

ทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 6.789 และคํา Sig. เทํากับ 0.147 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านราคา ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ๎

2.3  ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 : ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และ
ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
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H1 :ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และ
ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง

การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ 
1 ครั้ง 

2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 

ชํองทางจัด
จ าหนําย 

น๎อยที่สุด 22 6 9 7 44 
น๎อย 18 5 2 2 27 
ปานกลาง 28 12 9 7 56 
มาก 104 43 25 25 197 
มากที่สุด 40 18 11 7 76 

Total 212 84 56 48 400 

   = 6.860  Sig. = 0.867 
 

จากตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ การซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบ

พบวํามีคํา    เทํากับ 6.860 และคํา Sig. เทํากับ .867 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 35 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา  
300 บาท 

ชํองทางจัด
จ าหนําย 

น๎อยที่สุด 18 13 7 6 44 
น๎อย 13 5 8 1 27 
ปาน
กลาง 

26 9 12 9 56 

มาก 100 37 37 23 197 
มากที่สุด 39 16 12 9 76 

Total 196 80 76 48 400 

   = 8.387  Sig. = 0.754 
 

จากตารางที่  35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 8.387 และคํา Sig. เทํากับ 0.754 ซึ่งมีคํา มากกวํา 
0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎าน
สํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์
แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ 
ผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถามคน
ในครอบครัว/

เพื่อน 
ดูจากทีวี 

ค๎นหาข๎อมูล
ทาง

อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

ชํองทางจัด
จ าหนําย 

น๎อยที่สุด 11 6 23 4 44 
น๎อย 8 4 11 4 27 
ปาน
กลาง 

13 16 26 1 56 

มาก 59 54 82 2 197 
มากที่สุด 21 12 38 5 76 

Total 112 92 180 16 400 

   = 26.156  Sig. = 0.010 
Cramer's V = 0.033 Sig. = 0.046 

 
จากตารางที่  36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสม

ทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจใช๎สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 26.156 และคํา Sig. เทํากับ .010 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 
0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎าน
สํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แก
นิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.033 มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า 
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ตาราง 37 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูลใน 
Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎า
เพื่อให๎ได๎รับ
สํวนลดหรือ 
ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์
ให๎กับคนรู๎จัก 

ชํองทางจัด
จ าหนําย 

น๎อยที่สุด 32 6 6 44 
น๎อย 23 2 2 27 
ปานกลาง 47 2 7 56 
มาก 154 19 24 197 
มากที่สุด 52 11 13 76 

Total 308 40 52 400 

   = 7.834  Sig. = 0.450 
 

จากตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 7.834 และคํา Sig. เทํากับ .450 ซึ่งมีคํา มากกวํา 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎าน
สํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์
แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

2.4  ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 : ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แก
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นิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

H1 :ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และ
ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง  (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 38 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง

การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
 

 
ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total ทุกสัปดาห์ เดือนละ 1 ครั้ง 2 เดือนครั้ง นานๆครั้ง 
สํงเสริม น๎อยที่สุด 23 12 6 9 50 

น๎อย 22 7 3 6 38 
ปานกลาง 44 12 13 8 77 
มาก 97 44 28 24 193 
มากที่สุด 26 9 6 1 42 

Total 212 84 56 48 400 

   = 10.536  Sig. = 0.569 
 

จากตารางที่  38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ การซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบ

พบวํามีคํา    เทํากับ 10.536 และคํา Sig. เทํากับ 0.569 ซึ่งมีคํา มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ



  78 

ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ๎

 
ตาราง 39 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง

การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 
 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 บาท 100-200 บาท 200-300 บาท 

มากกวํา 
300 บาท 

สํงเสริม น๎อยที่สุด 28 15 6 1 50 
น๎อย 19 2 10 7 38 
ปานกลาง 36 13 16 12 77 
มาก 91 40 37 25 193 
มากที่สุด 22 10 7 3 42 

Total 196 80 76 48 400 

   = 18.056  Sig. = 0.114 
 

จากตารางที่ 397 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 18.056 และคํา Sig. เทํากับ 0.114 ซึ่งมีคํา 
มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา 
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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ตาราง 40 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจ
ซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
สอบถามคนใน
ครอบครัว/เพื่อน 

ดูจากทีวี 
ค๎นหาข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ฟังจากวิทยุ 

สํงเสริม น๎อยที่สุด 12 11 23 4 50 
น๎อย 12 11 11 4 38 
ปานกลาง 23 23 28 3 77 
มาก 53 43 95 2 193 
มากที่สุด 12 4 23 3 42 

Total 112 92 180 16 400 

   = 22.568  Sig. = 0.032 
Cramer's V = 0.028 Sig. = 0.045 

 
จากตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสม

ทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ 

Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 22.568 และคํา Sig. เทํากับ .032 ซึ่งมีคําน๎อย
กวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ปัจจัย
ด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผัก
ออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0 .032 มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า 
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ตาราง 41 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูลใน 
Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลดหรือ

ของแถม 

แนะน าผลิตภัณฑ์
ให๎กับคนรู๎จัก 

สํงเสริม น๎อยที่สุด 41 7 2 50 
น๎อย 32 4 2 38 
ปานกลาง 62 7 8 77 
มาก 142 17 34 193 
มากที่สุด 31 5 6 42 

Total 308 40 52 400 

   = 10.679  Sig. = 0.221 
 

จากตารางที่ 41 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 10.679 และคํา Sig. เทํากับ 0.221 ซึ่งมีคํา 
มากกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) ซึ่ง หมายความวํา 
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด๎วย ด๎านกิจกรรม ด๎านความ
สนใจ และด๎านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

3 . 1   กิ จ ก ร ร มที่ ท า เ ป็ นป ร ะ จ า  มี ค ว ามสั มพั น ธ์ กั บพฤ ติ ก ร รมกา ร ซื้ อ ผั ก 
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
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H0 : กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก 
ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก
ออรแ์กนิก 

H1 :กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก 
ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก
ออร์แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 42 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ 1 

ครั้ง 
2 เดือน
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

กิจกรรมที่
ท า 

ออกก าลังกายหรือเลํน
กีฬา 

23 11 15 9 58 

อํานหนังสือ 38 2 6 9 55 
ท าอาหาร 82 38 16 12 148 
Shopping 45 14 12 10 81 
ทํองเที่ยว 24 19 7 8 58 

Total 212 84 56 48 400 

   = 31.253  Sig. = 0.002 
Somers' d = 0.000 Sig. = 0.044 
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จากตารางที่ 42 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า

กับ การซื้อผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 31.253 และ
คํา Sig. เทํากับ .002 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ซึ่ง หมายความวํา กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ 
Somers' d พบวํามีคําเทํากับ 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
 
ตาราง 43 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 
 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา 
300 บาท 

กิจกรรมที่
ท า 

ออกก าลังกายหรือ
เลํนกีฬา 

22 15 12 9 58 

อํานหนังสือ 7 23 14 11 55 
ท าอาหาร 119 6 11 12 148 
Shopping 19 18 32 12 81 
ทํองเที่ยว 29 18 7 4 58 

Total 196 80 76 48 400 

   = 131.743  Sig. = 0.000 
Somers' d = 0.039 Sig. = 0.041 

 
จากตารางที่ 43 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า

กับ จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 131.743 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิ
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กอยํางมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามีคําเทํากับ 0.039 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ า 

 
ตาราง 44 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถามคน
ใน

ครอบครัว/
เพื่อน 

ดูจาก
ทีว ี

ค๎นหาข๎อมูล
ทาง

อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

กิจกรรมที่
ท า 

ออกก าลังกายหรือเลํน
กีฬา 

15 21 21 1 58 

อํานหนังสือ 11 5 34 5 55 
ท าอาหาร 47 30 65 6 148 
Shopping 25 28 26 2 81 
ทํองเที่ยว 14 8 34 2 58 

Total 112 92 180 16 400 

   = 33.712  Sig. = 0.001 
Cramer's V= 0.016 Sig. = 0.041 

 
จากตารางที่ 44 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า

กับ แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 33.712 และคํา Sig. เทํากับ 0.001 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์
ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎
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เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's Vพบวํามีคําเทํากับ 0.016 มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตาราง 45 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ากับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูล
ใน 

Facebook 

รํวมเลํนเกม
กับทาง

ร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลด
หรือของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์
ให๎กับคนรู๎จัก 

กิจกรรมที่
ท า 

ออกก าลังกายหรือเลํน
กีฬา 

49 3 6 58 

อํานหนังสือ 29 10 16 55 
ท าอาหาร 124 14 10 148 
Shopping 56 7 18 81 
ทํองเที่ยว 50 6 2 58 

Total 308 40 52 400 

   = 37.113  Sig. = 0.000 
Cramer's V = 0.044 Sig. = 0.041 

 
จากตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า

กับ การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 37.113 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผัก
ออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาระดับ
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ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.044 มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า 

3.2  ความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 :ความสนใจไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

H1 :ความสนใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
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ตาราง 46 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ ความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ  
1 ครั้ง 

2 เดือน
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์แก
นิกชํวยให๎รํางกายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

54 11 18 19 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ 

58 25 22 13 118 

ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมี
ตกค๎าง 

72 18 4 4 98 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํ
ใจสุขภาพโดยการ
รับประทานผักออร์แกนิก
เพิ่มมากขึ้น 

28 30 12 12 82 

Total 212 84 56 48 400 

   = 47.576  Sig. = 0.000 
Somers' d = 0.017 Sig. = 0.045 
 

จากตารางที่ 46 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความสนใจกับ การซื้อ

ผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 47.576 และคํา Sig. 
เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
ซึ่ง หมายความวํา ความสนใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามีคํา
เทํากับ 0.017 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 47 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ จ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 

 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา 
300 บาท 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์
แกนิกชํวยให๎รํางกายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

69 16 14 3 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผัก
อ่ืนๆ 

35 64 12 7 118 

ผักออร์แกนิกไมํมี
สารเคมีตกค๎าง 

32 0 43 23 98 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํ
ใจสุขภาพโดยการ
รับประทานผักออร์แกนิก
เพิ่มมากขึ้น 

60 0 7 15 82 

Total 196 80 76 48 400 

   = 204.502  Sig. = 0.000 
Somers' d = 0.125  Sig. = 0.047 

 
จากตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความสนใจกับ จ านวน

เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 
204.502 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ความสนใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ 
Somers' d พบวํามีคําเทํากับ 0.125 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 



  88 

ตาราง 48 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ 
แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถามคน
ใน

ครอบครัว/
เพื่อน 

ดูจาก
ทีว ี

ค๎นหาข๎อมูล
ทาง

อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์แก
นิกชํวยให๎รํางกายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

43 13 42 4 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ 

9 13 94 2 118 

ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมี
ตกค๎าง 

36 37 18 7 98 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํ
ใจสุขภาพโดยการ
รับประทานผักออร์แกนิก
เพิ่มมากขึ้น 

24 29 26 3 82 

Total 112 92 180 16 400 

   = 108.783  Sig. = 0.000 
Cramer's V = 0.095 Sig. = 0.046 

 
จากตารางที่  48 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความสนใจกับ 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจ ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 108.783 และคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ความสนใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
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ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.095 มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า 
 
ตาราง 49 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความสนใจในด๎านกับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share ข๎อมูล
ใน 

Facebook 

รํวมเลํนเกม
กับทาง

ร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลด
หรือของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์
ให๎กับคนรู๎จัก 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์แกนิ
กชํวยให๎รํางกายมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

92 3 7 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ 

91 15 12 118 

ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมี
ตกค๎าง 

53 12 33 98 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํใจ
สุขภาพโดยการรับประทาน
ผักออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น 

72 10 0 82 

Total 308 40 52 400 

   = 63.636  Sig. = 0.000 
Cramer's V = 0.091 Sig. = 0.036 

 
จากตารางที่ 49 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความสนใจกับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 
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63.636 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ความสนใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎
สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.091 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

3.3  ความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกตํางกัน 

สามารถเขียนสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0 :ความคิดเห็นไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

H1 :ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีอิธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์
แกนิก 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ จะใช๎การทดสอบคําไคร์-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อใช๎ทดสอบ
กลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคดังนั้น จะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อ sig มีคําน๎อยกวํา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดังนี้ 
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ตาราง 50 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ ความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก 

 

 

ความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
ทุก

สัปดาห์ 
เดือนละ  
1 ครั้ง 

2 เดือน
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์แก
นิกชํวยให๎รํางกายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

54 11 18 19 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ 

58 17 22 13 110 

ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมี
ตกค๎าง 

67 22 4 4 97 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํ
ใจสุขภาพโดยการ
รับประทานผักออร์แกนิก
เพิ่มมากขึ้น 

33 34 12 12 91 

Total 212 84 56 48 400 

   = 47.407  Sig. = 0.000 
Somers' d = 0.007 Sig. = 0.044 

 
จากตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความคิดเห็นกับ การซื้อ

ผักออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 47.407 และคํา Sig. 
เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
ซึ่ง หมายความวํา ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Somers' d พบวํามีคํา
เทํากับ 0.007 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตาราง 51 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ จ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย 

 

 

จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 

Total 
0-100 
บาท 

100-200 
บาท 

200-300 
บาท 

มากกวํา 
300 บาท 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผัก
ออร์แกนิกชํวยให๎
รํางกายมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

69 16 14 3 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผัก
อ่ืนๆ 

33 58 12 7 110 

ผักออร์แกนิกไมํมี
สารเคมีตกค๎าง 

33 3 42 19 97 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหัน
มาใสํใจสุขภาพโดย
การรับประทานผัก
ออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น 

61 3 8 19 91 

Total 196 80 76 48 400 

   = 173.178  Sig. = 0.000 
Somers' d = 0.128 Sig. = 0.046 

 
จากตารางที่ 51 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความคิดเห็นกับ จ านวน

เงินการซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ย ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 
173.178 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์
แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 
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0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ 
Somers' d พบวํามีคําเทํากับ 0.128 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตาราง 52 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
 

 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิก 

Total 

สอบถามคน
ใน

ครอบครัว/
เพื่อน 

ดูจาก
ทีว ี

ค๎นหาข๎อมูล
ทาง

อินเตอร์เน็ต 

ฟังจาก
วิทยุ 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์
แกนิกชํวยให๎รํางกายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

43 13 42 4 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผัก
อ่ืนๆ 

9 13 86 2 110 

ผักออร์แกนิกไมํมี
สารเคมีตกค๎าง 

31 37 22 7 97 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมา
ใสํใจสุขภาพโดยการ
รับประทานผักออร์แก
นิกเพิ่มมากขึ้น 

29 29 30 3 91 

Total 112 92 180 16 400 

   = 92.032  Sig. = 0.000 
Cramer's V = 0.086 Sig. = 0.046 

 



  94 

จากตารางที่ 52 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความคิดเห็นกับ 

แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    
เทํากับ 92.032 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ -.086 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ า 
 
ตาราง 53  ผลการทดสอบสมมติฐานการมีความสัมพันธ์ระหวําง มีความคิดเห็นในด๎านกับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
 

 

การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 

Total 

Share 
ข๎อมูลใน 

Facebook 

รํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อให๎
ได๎รับสํวนลดหรือ

ของแถม 

แนะน า
ผลิตภัณฑ์
ให๎กับคน
รู๎จัก 

ความ
คิดเห็น 

การรับประทานผักออร์แกนิ
กชํวยให๎รํางกายมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

92 3 7 102 

ผักออร์แกนิกมีความ
ปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ 

83 15 12 110 

ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมี
ตกค๎าง 

57 12 28 97 

ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํใจ
สุขภาพโดยการรับประทาน
ผักออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น 

76 10 5 91 

Total 308 40 52 400 
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   = 40.255  Sig. = 0.000 
Cramer's V = 0.090 Sig. = 0.037 

 

จากตารางที่ 53 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง ระหวําง ความคิดเห็นกับ การมี

สํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ใช๎สถิติ Chi-Square ในการทดสอบพบวํามีคํา    เทํากับ 
40.255 และคํา Sig. เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง หมายความวํา ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์
แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัว
แปรโดยใช๎สถิติ Cramer's V พบวํามีคําเทํากับ 0.090 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 

ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะสํวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความถี่ในการ

ซื้อผัก 
ออร์แกนิก 

เฉล่ียจ่ายเงิน
เพื่อซื้อผัก 
ออร์แกนิก 

แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อผักออร์แกนิก 

ส่วนร่วมใน
ผลิตภัณฑ์ผัก 
ออร์แกนิก 

ประชากรศาสตร์   
  

  
เพศ × × × × 
อายุ     
ระดับการศึกษา     
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน    × 
ส่วนประสมทางการตลาด   

  
  

ด๎านผลิตภัณฑ ์ × × × × 
ด๎านราคา ×  × × 
ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย × ×  × 
ด๎านสํงเสริมทางการตลาด × ×  × 
รูปแบบการด าเนินชีวิต   

  
  

กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า     
ความสนใจ     
ความคิดเห็น     

     หมายเหตุ  หมายถึงมีความสัมพันธ์กัน 
  ×  หมายถึงไมํมีความสัมพันธ์กัน  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมาย ความส าคัญ สมมติฐานและวิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นประโยชน์
ตํอผู๎ประกอบการ และผู๎ผลิตได๎ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดในการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ผักออแกร์นิก ให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและสร๎างความได๎เปรียบทางด๎านการแขํงขันในตลาดตํอไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ต้ังความมุํงหมายไว๎ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได๎ และอาชีพ ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎าน
ราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อ
ผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด๎วย  ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ 
และด๎านความคิดเห็นที่มีอิทธิกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกอบด๎วย ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎าน
จ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อน าผลที่ได๎จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภค 

2. เพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎ที่สนใจที่จะท าธุรกิจผักออร์แกนิกได๎ทราบถึงปัจจัยและ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในปัจจุบัน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วยด๎าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ และ

อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎าน

ชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด๎วยด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ
ด๎านความคิดเห็น  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้ คือผู๎ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยน้ี คือ ผู๎ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหา

นคร ซึ่งไมํทราบจ านวนที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎วิธีของการก าหนดตัวอยํางโดยการใช๎สูตรค านวณ 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (นราศรี ไววนิชกุลและชูศักด์ิ อุดมศรี. 2542: 104) ได๎ขนาด
ตัวอยํางจ านวน 385 ตัวอยํางและเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ตัวอยํางเพื่อดูระบุเหตุผล เมื่อรวมขนาด
ตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง โดยใช๎วิธีสุํมตัวอยํางดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (Simple random sampling)โดยการจับ
ฉลากแบบไมํใสํคืน (Without Replacement) จาก 20 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยจับ
ฉลากมา 6 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ เขตพระโขนง / เขตดินแดง / เขตห๎วยขวาง / 
เขตจัตุจักร / เขตบางรัก / เขตสาทร 

ขั้นที่ 2 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota sampling) โดยในการน า6เขตการ
ปกครองในกรุงเทพมหานครที่เลือกได๎มาเป็นสถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งในแตํละเขตการ
ปกครองจะมีจ านวนกลุํมตัวอยํางเขตละ 66 – 67 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 

ข้ันท่ี 3 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience) โดยท าการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามของแตํละเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครที่ได๎เลือกไว๎โดย
สอบถามกํอนวําเป็นผู๎เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกมากํอนหรือไมํ 
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วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้ คือผู๎ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยน้ี คือ ผู๎ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหา
นคร ซึ่งไมํทราบจ านวนที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎วิธีของการก าหนดตัวอยํางโดยการใช๎สูตรค านวณ 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (นราศรี ไววนิชกุลและชูศักด์ิ อุดมศรี.2542 :104) ได๎ขนาด
ตัวอยํางจ านวน 385 ตัวอยํางและเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ตัวอยํางเพื่อดูระบุเหตุผล เมื่อรวมขนาด
ตัวอยาํงทั้งหมด 400 ตัวอยําง โดยใช๎วิธีสุํมตัวอยํางดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (Simple random sampling)โดยการจับ
ฉลากแบบไมํใสํคืน (Without Replacement) จาก 20 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยจับ
ฉลากมา 6 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ เขตพระโขนง / เขตดินแดง / เขตห๎วยขวาง / 
เขตจัตุจักร / เขตบางรัก / เขตสาทร 

ขั้นที่ 2 ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota sampling) โดยในการน า6เขตการ
ปกครองในกรุงเทพมหานครที่เลือกได๎มาเป็นสถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งในแตํละเขตการ
ปกครองจะมีจ านวนกลุํมตัวอยํางเขตละ 66 – 67 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 

ข้ันท่ี 3 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience) โดยท าการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามของแตํละเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครที่ได๎เลือกไว๎ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัย
สร๎างขึ้นเพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่มี อิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยแบํงออกเป็น 4 สํวนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามประกอบด๎วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได๎ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Question) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเป็นค าถามที่ถามถึงระดับความส าคัญ
ของสํวนประสมทางการตลาดใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัด
จ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยใช๎แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating 
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scale method : Likert scale questions) จ านวน 20 ข๎อ แบํงเป็นค าถามเกี่ยวกับด๎านผลิตภัณฑ์ 
5 ข๎อ ด๎านราคา 5 ข๎อ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 5 ข๎อ และด๎านการสํงเสริมการตลาด 5 ข๎อ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านรูปแบบการเนินชีวิต เป็นค าถามที่ถามถึงระดับความส าคัญของ 
ปัจจัยด๎านรูปแบบการเนินชีวิต 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น 
จ านวน 3 ข๎อ มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question)มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภค มีลักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended question)จ านวน 4 ข๎อ ใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทอัตราสํวน (Ratio 
Scale) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลํงข๎อมูลประกอบด๎วย 2 ลักษณะ คือ 
1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได๎จากการใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจากกลุํม

ตัวอยํางจ านวน 400 คน โดยผู๎วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือจากกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นข๎อมูลหลักที่ใช๎ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย ได๎ศึกษาจาก
การค๎นคว๎าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาวิจัย ข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ตของหนํวยงาน
ตํางๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง และสื่อตํางๆ เชํน หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสาร  
เป็นต๎น 
 
การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
1. รวบรวมแบบสอบถามตามความต๎องการแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง 

และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล๎ว มาลงรหัส (Coding) ในแบบรหัส 

ส าหรับประมวลข๎อมูลดว๎ยคอมพิวเตอร์ 
3. น าข๎อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 1 ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได๎ ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช๎ทดสอบคือ สถิติไค-สแควร์(Chi-Square Test) 

2. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่  2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและ
รูปแบบการด า เนินชีวิตที่มี อิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้ อผักออร์แกนิกของผู๎ บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใช๎ทดสอบคือ สถิติไค-สแควร์(Chi-Square Test) 
3. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มี

อิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครสถิติที่ใช๎ทดสอบคือ 
สถิติไค-สแควร์(Chi-Square Test) 

4. วิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจ ที่มีอิทธิพลกับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช๎ทดสอบคือ สถิติไค -
สแควร์(Chi-Square Test) 
  
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ

การศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
พบวําผู๎บริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํ

เป็นเพศ หญิงจ านวน  273 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.2มีอายุ 36-45 ปีจ านวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 
29.0  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.0  มีรายได๎ตํอเฉลี่ยตํอ
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.8  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ด้านส่วนประสมทางการตลาดการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามอยูํในระดับมาก  มี

คําเฉลี่ยเทํากับ 3.84  เมื่อจ าแนกเป็นรายข๎อแล๎วพบวํา ผักออร์แกนิกมีประโยชน์ตํอรํางกายอยูํใน
ระดับมาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.99รองลงมา มีผักออร์แกนิกสะอาด ถูกหลักอนามัยอยูํในระดับ 
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มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.95 และ ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง กับ ผักออร์แกนิกมีให๎เลือกซื้อ
หลากหลายชนิดอยูํในระดับ มาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.83 

ด้านราคา 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูํในระดับมาก  

มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายข๎อแล๎วพบวํา ผักออร์แกนิกมีราคาที่หลากหลายให๎เลือก
ซื้ออยูํในระดับ มากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.23 รองลงมา ผู๎บริโภคสามารถค๎นหาข๎อมูลราคาทาง
อินเตอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบร๎านค๎าในการตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิกได๎ราคาปานกลาง ราคา
ต่ า อยูํในระดับมาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.12 และ ผักออร์แกนิกมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพอยูํในระดับมาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูํในระดับมาก  

มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อจ าแนกเป็นรายข๎อแล๎วพบวํา ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายในร๎านที่มีตรา
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอยูํในระดับมาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.79 รองลงมา ผักออร์แกนิกมี
การจัดจ าหนํายโดยการโทรสั่งกับทางร๎านค๎าเพื่อสํงเดลิเวอร์รี่ถึงบ๎านหรือออฟฟิคอยูํในระดับมาก  
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.78 และ ผักออร์แกนิกมีการจ าหนํายผํานชํองทางระบบอินเตอร์เน็ตเชํน เฟสบุ๏ค 
อินตราแกรม ไลน์อยํูในระดับมาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูํในระดับมาก  

มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายข๎อแล๎วพบวํา ภาครัฐมีสํวนชํวยในการสํงเสริมการตลาด
ผักออร์แกนิกเชํน สํงเสริมให๎เกษตรกรหันมาปลูกผักออร์แกนิกมากขึ้นอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.72 มีการรณรงค์จากองค์กรตํางๆให๎ประชาชนหันมารับประทานผักออร์แกนิกมากขึ้นอยูํ
ในระดับมาก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.66 และ ได๎รับค าแนะน าและบริการจากพนักงานอยูํในระดับมาก 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.57 

ตอนที ่3  วิเคราะห์ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีกิจกรรม

ท าอาหารเป็นประจ า จ านวน 148 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.0  รองลงมา Shopping จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 20.3 และ ออกก าลังกาย หรือ เลํนกีฬากับ ทํองเที่ยวจ านวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 
14.5 
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ด้านความสนใจ 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความสนใจใน

ด๎านความสวยงามหรือแฟชั่น กับ สุขภาพหรือความปลอดภัย จ านวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 
28.2  รองลงมา อาหารจ านวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.3  และ Social media จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 21.3 

ด้านความคิดเห็น 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็น

วําผักออร์แกนิกมีความปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ จ านวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5  รองลงมา 
การรับประทานผักออร์แกนิกชํวยให๎รํางกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น จ านวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.5  
และผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง จ านวน 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.3 

ตอนที่  4  วิ เ คราะห์พฤติ กรรมการซื้ อผั กออร์ แกนิกของผู้ บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านความความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการซื้อผักออร์

แกนิก ทุกสัปดาห์ จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.0  รองลงมา เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 21.0  และ สองเดือนตํอครั้ง จ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.0 

ด้านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีจ านวนเงิน

การซื้อผักออร์แกนิก 0-100 บาท จ านวน 196 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.0  รองลงมา 100 -200 บาท 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 และ 200-300 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.0 

ด้านแหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีแหลํงข๎อมูล

โดยการค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0  รองลงมา สอบถามคน
ในครอบครัว/เพื่อน จ านวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0  และ ดูจากทีวี จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 23.0 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก 
พบวําผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีสํวนรํวมใน

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดย Share ข๎อมูลใน Facebook จ านวน 308 คน คิดเป็นร๎อยละ 77.0 
รองลงมา แนะน าผลิตภัณฑ์ให๎กับคนรู๎จัก จ านวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0  และรํวมเลํนเกมกับ
ทางร๎านค๎า เพื่อให๎ได๎รับสํวนลดหรือของแถม จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมติฐาน จ านวน 3 ข้อดังน้ี 
สมมติฐานข้อที่ 1  ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วยด๎าน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได๎ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 1.1 เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานที่ 1.1.1  เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ๎

สมมติฐานที่ 1.1.2  เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินที่ซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.1.3 เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก 
อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.1.4 เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานที่ 1.2.1 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.2.2 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.2.3 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก อยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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สมมติฐานที่ 1.2.4 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานที่ 1.3.1 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.3.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.3.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แก
นิก  อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.3.4 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.4  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก 
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานที่ 1.4.1 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.4.2 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.4.3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้ อผักออร์
แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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สมมติฐานที่ 1.4.4 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์
แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ 
ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 2 .1 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่2.1.1 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การ
ซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่2.1.2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงิน
การซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.1.3 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.2.4 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่ 2 .2.1 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การ
ซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.2.2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์
แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎   
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สมมติฐานข้อที่ 2 .2.3 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2 .2.4 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่ 2.3.1 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การ
ซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.3.2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงิน
การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎   

สมมติฐานข้อที่ 2.3.3 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านแหลํงข๎อมูลที่
มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.3.4 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่ 2.4.1 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด 
ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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สมมติฐานข้อที่ 2.4.2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด 
ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวน
เงินการซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎   

สมมติฐานข้อที่ 2.4.3 วํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการ
ตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎าน
แหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 2.4.4 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด
ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด๎วย ด๎านกิจกรรม ด๎าน
ความสนใจ และด๎านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่ 3.1.1 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การ
ซื้อผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ๎

สมมติฐานข้อที่ 3.1.2 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงิน
การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.1.3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.1.4 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ๎
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สมมติฐานข้อที่ 3.2 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่ 3.2.1 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิ
กอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.2.2 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านจ านวนเงิน
การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.2.3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมู ล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.2.4 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐานข้อที่ 3.3.1 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิ
กอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.3.2 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนเงิน
การซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานข้อที่ 3.3.3 ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านแหลํงข๎อมูล
ที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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สมมติฐานข้อที่ 3.3.4 ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
 
อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลการศึกษาข๎อมูล ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
อิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็น
ส าคัญมาอภิปรายได๎ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 
ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วยด๎าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ และ

อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
1. ผลการวิจัยพบวํา เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ

ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แก
นิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เนื่องจากปัจจุบันสังคมชีวิตความ
เป็นอยูํของคนไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยํางมาก ไมํวําเพศหญิง หรือเพศชาย มีความ
ต๎องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให๎มีชีวิตที่ปราศจากโรคภัย โดยมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการดูแลเอาใจใสํสุขภาพกันมากขึ้นโดยเห็นได๎จาก การที่ผู๎บริโภคนิยมการเลือก
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น  ซึ่งได๎สอดคล๎องกับงานวิจัยของ  กนก  นาฏ สงําเนตร 
(2541) ที่ได๎ท าการศึกษาเรื่อง‚การเปิดรับขําวสารที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางใน
ระบบขายตรง‛ พบวําลักษณะทางประชากร ได๎แกํอายุระดับการศึกษาและรายได๎ไมํมี 
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

2. ผลการวิจัยพบวํา อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แก
นิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพบวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 36-45 ปี 
มีความถี่การซื้อผักออร์แกนิกมากที่สุด อาจจะเนื่องมาจากผู๎บริโภคอยูํในวัยที่มีความสนใจใสํใจใน
การดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเลือกรับประทานผักออร์แกนิกมากขึ้น เพราะอาจคิดวําไมํมี
สารพิษและมีคุณประโยชน์ตํอรํางกาย  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กับ ชนานันท์ คงธนาฤทธิ์ 
(อภิชาต ดีสมสุข.2545 อ๎างอิงจาก  ชนานันท์ คงธนาฤทธิ์ 2543)  ได๎ศึกษาเรื่อง ‚การเปิดรับ 
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ขําวสาร ความรู๎  ทัศนคติและการยอมรับ การบริโภคสิ่งมีชีวิตที่ตัดตํอพันธุ์กรรม (GMOs)‛ 
ประชากรที่มีอายุตํางกัน มีความรู๎ ทัศนคติ และการเปิดรับข๎อมูลขําวสาร แตกตํางกัน  

3. ผลการวิจัยพบวํา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผัก
ออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวน
รํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เนื่องด๎วยระดับการศึกษา
มีผลตํอความเข๎าใจและวิธีทางการคิดของผู๎บริโภค วําผักปลูกด๎วยวิธีกรรมที่ปราศจากสารเคมี 
ดังนั้นผักจึงปลอดสารเคมี  เมื่อรับประทานผักออร์แกนิกแล๎ว  จะท าให๎รํางกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น  ไมํ
มีสารพิษตกค๎าง และมีความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งคนที่มีการศึกษาในแตํละระดับ ก็จะมี
ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ ด๎วยเหตุด๎วยผล หรือการหาข๎อมูลกํอนการซื้อ ซึ่งสอดคล๎องกับ 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กับ ชนานันท์ คงธนาฤทธิ์ (อภิชาต ดีสมสุข.2545 อ๎างอิงจาก  
ชนานันท์ คงธนาฤทธิ์ 2543) ได๎ศึกษาเรื่อง ‚การเปิดรับ ขําวสาร ความรู๎  ทัศนคติและการยอมรับ 
การบริโภคสิ่งมีชีวิตที่ตัดตํอพันธุ์กรรม  (GMOs)‛ ระดับการศึกษาตํางกัน มีความรู๎ ทัศนคติ และ
การเปิดรับข๎อมูลขําวสาร แตกตํางกัน  

4. ผลการวิจัยพบวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก 
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการ
ซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เนื่องจากผักออร์แกนิกเป็นผักที่มีราคาคํอนข๎างสูงกวําผักทั่วไป 
แตํไมํมากนัก รายได๎จึงมีผลตํออ านาจการซื้อท าให๎ผู๎ที่มีรายได๎อยูํในเกณฑ์ที่คํอนข๎างสูง แตํไมํสูง
มากมีความสามารถในการจํายเงินซื้อผักออร์แกนิกมารับประทานได๎  แตํส าหรับผู๎ที่มีรายได๎
คํอนข๎างต่ า ท าให๎มีความสามารถในการจํายเงินได๎คํอนข๎างน๎อย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย รุจิภาศ 
โตอินทร์(สุธิณี แซํเฮง 2554 อ๎างอิงจาก  รุจิภาศ โตอินทร์ 2543) ได๎ศึกษาเรื่อง ‚ปัจจัยที่มีอิทธิพล
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์‛ รายได๎ตํางกัน มีผลท าให๎จ านวนครั้งในการซื้อสินค๎าตํอ
เดือนแตกตํางกัน   

แตํรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกขอ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อันเนื่องมาจาก 
รายได๎ ไมํได๎มีสํวนส าคัญในการที่ผู๎บริโภคจะมามีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ เพราะการมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ ไมํจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลด๎านรายได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่งสอดคล๎องงานวิจัย รัศมี กลิ่นหอม 
และรุํงอรุณ สังข์ชม (นารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ 2554 อ๎างอิงจาก รัศมี กลิ่นหอม และรุํงอรุณ สังข์ชม 
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2545) ได๎ศึกษาเรื่อง ‚ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์‛ รายได๎ตํางกัน มี
ความพอใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตํางกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎าน

ชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
ออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1. ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการ
ตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจุบันผักออร์แกนิกที่มีขายทั่วไป ไมํวําจะเป็นตามห๎างร๎าน หรือตาม
ตลาด มีลักษณะผลิตภัณฑ์ ที่เหมือนผักตามท๎องตลาดทั่วไป และผู๎บริโภคสํวนใหญํมีความรู๎สึกวํา
การรับประทานผักทั่วไป กับผักออร์แกนิกนั้น ไมํได๎มีความแตกตํางกันมากนักทางด๎านโภชนาการ 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์  จึงไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎านความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎าน
การมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทด๎านราคามากขึ้นซึ่งท าให๎
พฤติกรรมการซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู๎บริโภคสามารถหาราคาจากแหลํงข๎อมูลทาง
อินเตอร์จากหลายๆแหลํงเพื่อเปรียบเทียบราคากํอนการตัดสินใจสั่งซื้อได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ นงนุช 
โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ใน
ร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ 
ความต๎องการบริโภคของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

แตํมีความสัมพันธ์ในด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก  อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผักออแกร์นิกนั้น มีราคาแพงกวําสินค๎าทั่วๆ ไปที่มีวางขาย
อยูํตามท๎องตลาด และ ในบางโอกาสที่ราคาของผักออร์แกนิกมีราคาที่ต่ ากวําปกติก็อาจท าให๎
ผู๎บริโภคซื้อผักออร์แกนิกเพิ่มขึ้นได๎ 
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3. ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัด
จ าหนําย ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน
ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก  ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แก และด๎านการมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก แตํมีความสัมพันธ์ในด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก  จากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การจัดจ าหนํายแตํละครั้งจะไมํครั้งไมํมีผลท าให๎
ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิกสอดคล๎องกับ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษา
ความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช‛อธิบายวํา 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ ความต๎องการบริโภคของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวน
ประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายคือการให๎บริการ
ส าหรับการใช๎บริการในการซื้อสินค๎าหรือบริการ เชํน ชํองทางการจัดจ าหนํายทางไลน์ ทางเวปไซค์ 
ทางเฟสบุ๏ค  ซึ่งไมํได๎เกี่ยวข๎องกับจ านวนเงินของผู๎บริโภค สอดคล๎องกับ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) 
ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ 
แขวงศิริราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ ความต๎องการบริโภค
ของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจจากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎าน
สํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนําย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในการหาแหลํงข๎อมูล
ส าหรับชํองทางการจัดจ าหนํายในการตัดสินใจที่จะไปซื้อสินค๎าในการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 
แหลํงข๎อมูลที่ประกอบการตัดสินใจในการซื้อผักออร์แกนิก เชํน สอบถามจากบุคคลในครอบครัว  
ค๎นหาข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎จากเว็ปไซค์ยอดนิยมในประเทศไทย Google ดังนั้นชํองทางจัด
จ าหนํายจึงมีความสัมพันธ์กับแหลํงข๎อมูล 

ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวน
ประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางจัดจ าหนํายไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะ การสํงผักออร์แกนิกไปขายยังสถานที่ตลาด 
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ผู๎บริโภคไมํจ าเป็นจะต๎องสํวนรํวมผลิตภัณฑ์ สอดคล๎องกับ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริ
ราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ ความต๎องการบริโภคของ
ผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

แหลํงข๎อมูลที่ประกอบการตัดสินใจในการซื้อผักออร์แกนิก เชํน สอบถามจาก
บุคคลในครอบครัว ค๎นหาข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎จากเว็ปไซค์ยอดนิยมในประเทศไทย Google 
ดังนั้นชํองทางจัดจ าหนํายจึงมีความสัมพันธ์กับแหลํงข๎อมูล ซึ่งสอดคล๎องกับ นงนุช โกสียรัตน์ 
(2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อ
สุขภาพ แขวงศิริราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ ความต๎องการ
บริโภคของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

4. ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการ
ตลาด ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน
ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แก และด๎านการมีสํวนรํวมใน
ผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก แตํมีความสัมพันธ์ในด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อ
ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ผักออร์แกนิกยังไมํมีการสํงเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงท าให๎ผู๎บริโภครับรู๎ขําวสารได๎น๎อยวําผักออร์แกนิกมีขายในประเทศไทย  จึงท าให๎การซื้อออร์ออ
แกนิกมาบริโภคยังมีไมํมากนัก สอดคล๎องกับ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษา
ความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช‛อธิบายวํา 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ ความต๎องการบริโภคของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ปัจจุบันยังไมํมีการสํงเสริมผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ซึ่ง
ต๎องใช๎เงินจ านวนหนึ่งมากนั้นในการสํงเสริมผักออร์แกนิกออร์แกนิก สอดคล๎องกับ นงนุช  
โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ใน
ร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ 
ความต๎องการบริโภคของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 
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ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มี อิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิกจาก 
ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การสํงเสริมการ
ขายผักออร์แกนิก ต๎องมีข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎บริโภค เพราะผู๎บริโภคจะได๎หาข๎อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิกตามอหลํงข๎อมูลตํางๆ เชํน สือออนไลน์ โทรทันศ์ เป็นต๎น สอดคล๎อง
กับ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของ
ผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภค  

ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวน
ประสมทางการตลาด ด๎านสํงเสริมทางการตลาดไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แก
นิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การสํงเสริมผลิตภัณฑ์ ไมํมีความจ าเป็นที่
จะต๎องให๎ผู๎บริโภคมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ สอดคล๎องกับ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
‚การศึกษาความต๎องการผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภค ในร๎านค๎าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริ
ราช‛อธิบายวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ทุกด๎าน มีผลตํอ ความต๎องการบริโภคของ
ผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 
ปัจจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด๎วย ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ

ด๎านความคิดเห็น  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผั กออร์แกนิกของผู๎บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร   

1. ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎านความถี่
การซื้อผักออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการ
ตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5  

ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ 
ผู๎บริโภคมีกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าคือการท าอาหาร สอดคล๎องกับอรอนงค์ พึ่งชู (2556) งานวิจัย
เรื่อง‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของ
ผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ อธิบายวําปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า (Buying Motivation) มี
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ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัด
ปทุมธาน ี

ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะ
กิจกรรมการซื้อผักออร์แกนิก ต๎องมีจ านวนเงินที่พอสมควรในการเข๎ารํวม การซื้อผักออร์แกนิก   
สอดคล๎องกับ อรอนงค์ พึ่งชู (2556) งานวิจัยเรื่อง‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพล
ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัย
แรงจูงใจในการซื้อสินค๎า (Buying Motivation) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกตํอการต้ังใจซื้อสินค๎า
ออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจจากผลการวิจัยพบวํา กิจกรรมที่ท า
เป็นประจ า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจ
เป็นเพราะ การท ากิจกรรมจะต๎องหาข๎อมูลตํางๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นที่พอใจ และมีการตัดสินใจ
ซื้อผักออร์แกนิก สอดคล๎องกับ อรอนงค์ พึ่งชู (2556) งานวิจัยเรื่อง ‚การศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า (Buying Motivation) มีความสัมพันธ์กันใน
เชิงบวกตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา กิจกรรมที่ท าเป็น
ประจ า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็น
เพราะการซื้อผักออร์แกนิก รับประทานเป็นประจ าท าให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า  
อรอนงค์ พึ่งชู (2556) งานวิจัยเรื่อง‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อ
สินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อ
สินค๎า (Buying Motivation) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า 
A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

2. ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความสนใจ  มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก 
ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจซื้อผักออร์
แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา ความสนใจ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การรับประทาน
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ผักออร์แกนิก หากมีความสนใจจะมีการซื้อผักออร์แกนิกที่มากขึ้น สอดคล๎องกับ อรอนงค์ พึ่งชู 
(2556) งานวิจัยเรื่อง‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิ
คร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า มีอ านาจ
พยากรณ์ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  

ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา ความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะ 
เมื่อมีความสนใจจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก โดยค านึงถึงเรื่องราคาในการซื้อผัก
ออร์แกนิก เพราะด๎วยผักออร์แกนิกมีราคาที่คํอนข๎างสูงกวําผักทั่วไป สอดคล๎องกับ อรอนงค์ พึ่งชู 
(2556) งานวิจัยเรื่อง‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิ
คร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า มีอ านาจ
พยากรณ์ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  

ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีอิทธิพลตํอเลือกซื้อผักออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา ความ
สนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็น
เพราะเมื่อมีความสนใจเรื่องผักออร์แกนิก จะมีการหาแหลํงข๎อมูลในการซื้อเพื่อที่จะตัดสินใจใน
การซื้อผักออร์แกนิก สอดคล๎องกับ อรอนงค์ พึ่งชู (2556) งานวิจัยเรื่อง ‚การศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า มีอ านาจพยากรณ์ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์
แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  

ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา ความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ
เมื่อมีความสนใจในเรื่องผักออร์แกนิก จะมีการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่มากขึ้น ไมํวําจะ
เป็นการ ชํวยแชร์ขําวสารข๎อมูลของผักออร์แกนิก เป็นต๎น สอดคล๎องกับ อรอนงค์ พึ่งชู (2556) 
งานวิจัยเรื่อง‚การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า 
A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี‛ อธิบายวํา ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎า มีอ านาจพยากรณ์
ตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออร์แกนิคร๎านค๎า A ของผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  

3. ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร   ในด๎านความถี่การซื้อผัก 
ออร์แกนิก ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิก ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์ตํอการตัดสินใจ
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ซื้อผักออร์แกนิก และด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

ด๎านความถี่การซื้อผักออร์แกนิก จากผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็น มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ เมื่อผู๎บริโภคมี
ความคิดเห็นที่ดีตํอการซื้อผักออร์แกนิก จะมีการตัดสินใจซื้อไปรับประทานมากยิ่งขึ้น สอดคล๎อง
กับจันทนี  กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง ‚พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอ
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา‛ อธิบายวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

ด๎านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกจาก ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ 
ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจ านวนเงินที่จะต๎องใช๎ในการซื้อผักออร์แกนิก สอดคล๎องกับ
จันทนี  กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง ‚พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอ
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา‛ อธิบายวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ  

ด๎านแหลํงข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจจากผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ
เมื่อมีแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับการซื้อผักออร์แกนิก จะท าให๎มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อผักออร์แกนิก
ที่มากขึ้น  

สอดคล๎องกับจันทนี  กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง ‚พฤติกรรมการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ ในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา‛ อธิบายวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผัก
ปลอดสารพิษ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ  

ด๎านการมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะเมื่อ
มีความคิดเห็นที่ดีตํอผักออร์แกนิก จะท าให๎มีสํวนรํวมในการซื้อผักออร์แกนิกที่มากยิ่งขึ้น 
สอดคล๎องกับจันทนี  กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง  ‚พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา‛ อธิบายวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลวิจัย ปัจจัยที่มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู๎บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์

พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทางการตลาด
ด๎านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอเรื่อง ผักออร์แกนิกมีความสดใหมํ นํารับประทาน 
น๎อยที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.62  

ซึ่งท าให๎เห็นวํา ผักออร์แกนิกมีความสดใหมํ นํารับประทาน อยุํในระดับท๎ายสุด 
จากผลการศึกษา ดังนั้น จึงควรเพิ่มกรรมวิธีในการท าบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาผักออร์แกนิก และ
มีการให๎ความรู๎กับผู๎บริโภคเกี่ยวกับการเก็บรักษาผักออร์แกนิก เพื่อให๎ผักออร์แกนิกมีความสดใหมํ
ในการรับประทาน และยังสํงผลดีตํอผู๎บริโภค ท าให๎สารอาหารที่อยูํในผักออร์แกนิกมีสภาพคงเดิม
เมื่อผู๎บริโภครับประทาน 

2. ด้านราคา 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทางการตลาด

ด๎านราคา ซึ่งผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอเรื่อง ผักออร์แกนิกมีราคาคงที่ไมํคํอยเปลี่ยนแปลง น๎อย
ที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.92 

ซึ่งท าให๎เห็นวํา ผักออร์แกนิกมีราคาคงที่ไมํคํอยเปลี่ยนแปลง อยุํในระดับท๎ายสุด 
จากผลการศึกษา ดังนั้น  จึงควรมีมาตรฐานในเรื่องของราคา อาจมีการต้ังราคากลางที่เป็นธรรม
แกํทั้งผู๎ขายและผู๎บริโภค เพื่อให๎ราคามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทางการตลาด

ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ซึ่งผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอเรื่อง  ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายใน
ห๎างสรรพสินค๎าและซูปเปอร์มาเก็ต น๎อยที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.61 

ซึ่งท าให๎เห็นวํา ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎าและซูปเปอร์มาเก็ต 
อยุํในระดับท๎ายสุด จากผลการศึกษา ดังนั้น  จึงควรผลักดันให๎ผู๎ขายมีการพัฒนาให๎ผักออร์แกนิค 
มีคุณภาพและนํารับประทานมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถสํงเข๎าไปขายในห๎างสรรพสินค๎าและซูเปอร์
มาเก็ตได๎  การท่ีน าผักออร์แกนิกเข๎าไปขายในห๎างสรรพสินค๎าและซูปเปอร์มาเก็ตนั้น ท าให๎ลูกค๎ามี
ความสะดวกตํอการซื้อ สํงผลดีตํอผู๎ขายท าให๎มีรายได๎ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด๎วย 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สํวนประสมทางการตลาด

ด๎านการสํงเสริมซึ่งผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอเรื่อง มีการโฆษณาตามสื่อออนไลน์ตํางๆ เชํน 
เฟสบุ๏ค อินตราแกรม ไลน์ น๎อยที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.48 

ซึ่งท าให๎เห็นวํา ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎าและซูปเปอร์มาเก็ต 
อยุํในระดับท๎ายสุด จากผลการศึกษา ดังนั้น  จึงควรมีการประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาในด๎านตํางๆ
เพิ่มมากขึ้น เชํน เฟสบุ๏ค อินตราแกรม ไลน์ เป็นต๎น โฆษณาเชิญชวนวําผักออร์แกนิกมีลักษณะ
อยํางไร ผักออร์แกนิกมีคุณประโยชน์อยํางไรบ๎างตํอรํางกาย ท าไมเราถึงควรรับประทานผักออร์แก
นิก เพื่อเป็นการรณรงค์ให๎ผู๎บริโภคหันมาซื้อผักออร์แกนิคเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู๎บริโภคในเรื่องความสดใหมํ
และปลอดสารพิษของผักออร์แกนิก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทัศนคติตํอสินค๎าผักออร์แกนิกของผู๎บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 
 
ส่วนที่ 1 : ด้านประชากรศาสตร์การซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
กรุณาท าเครื่องหมาย  √   ในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด    
      
1. เพศ      
 (  )  ชาย    (  )  หญิง 
      
2. อายุ      
 (  ) ต่ ากวําหรือเทียบเทํา  25  ปี  (  ) 26 – 35 ปี 
 (  ) 36 – 45 ปี    (  ) 45 ปี ขึ้นไป 
      
3. ระดับการศึกษา      
 (  ) ต่ ากวําปริญญาตรี     
 (  ) ปริญญาตรี     
 (  ) สูงกวําปริญญาตรี     
      
4. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน      
 (  ) ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 15,000 บาท (  ) 15,001 – 25,000 บาท 
 (  ) 25,001 – 35,000 บาท  (  ) มากกวํา 35,000 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 : ด้านส่วนประสมทางการตลาดการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในยุค
การตลาด 4.0 ในกรุงเทพมหานคร        
กรุณาท าเครื่องหมาย √  ในชํองคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด   
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. ผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง      
2. ผักออร์แกนิกมีให๎เลือกซื้อหลากหลายชนิด      
3. ผักออร์แกนิกมีความสดใหมํ นํารับประทาน      
4. ผักออร์แกนิกมีประโยชน์ตํอรํางกาย      
5. ผักออร์แกนิกสะอาด ถูกหลักอนามัย      
ด้านราคา 

1. ผู๎บริโภคสามารถค๎นหาข๎อมูลราคาทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อเปรียบเทียบร๎านค๎าในการตัดสินใจเลือกซื้อผัก
ออร์แกนิกได๎ 

     

2. ผักออร์แกนิกมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพ 

     

3. ผักออร์แกนิกมีราคาที่หลากหลายให๎ทํานเลือกซื้อ      
4. ผักออร์แกนิกมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน      
5. ผักออร์แกนิกมีราคาคงที่ไมํคํอยเปลี่ยนแปลง      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายในร๎านที่มีตรารับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย 

     

2. ผักออร์แกนิกมีวางจ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎าและ
ซูปเปอร์มาเก็ต 

     

3. ผักออร์แกนิกมีจ าหนํายทั่วไปในตลาดสด      
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. ผักออร์แกนิกมีการจ าหนํายผํานชํองทางระบบ
อินเตอร์เน็ต เชํน เฟสบุ๏ค อินตราแกรม ไลน์ 

     

5. ผักออร์แกนิกมีการจัดจ าหนํายโดยการโทรสั่งกับ
ทางร๎านค๎าเพื่อสํงเดลิเวอร์รี่ถึงบ๎านหรือออฟฟิค 

     

ด้านส่งเสริมทางการตลาด 

1. ทํานได๎รับค าแนะน าและบริการจากพนักงาน      
2. มีการโฆษณาตามสื่อออนไลน์ตํางๆ เชํน เฟสบุ๏ค 
อินตราแกรม ไลน์ 

     

3. มีสํวนลดส าหรับสมาชิก / สินค๎าลดราคา      
4. ภาครัฐมีสํวนชํวยในการสํงเสริมการตลาด 
ผักออร์แกนิก เชํน สํงเสริมให๎เกษตรกรหันมาปลูกผัก
ออร์แกนิกมากขึ้น 

     

5.มีการรณรงค์จากองค์กรตํางๆให๎ประชาชนหันมา  
รับประทานผักออร์แกนิกมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 : ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
กรุณาท าเครื่องหมาย √   ในชํองคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด   
           
1. ทํานมีกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าข๎อใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียงข๎อเดียว)    
 (  )  ออกก าลังกาย หรือ เลํนกีฬา  (  )  อํานหนังสือ     
 (  )  ท าอาหาร    (  ) Shopping      
 (  )  ทํองเที่ยว    (  )  อ่ืน ๆ........................................  
           
2. ทํานมีความสนใจในด๎านใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียงข๎อเดียว)     
 (  )  ความสวยงาม หรือ แฟชั่น  (  )  อาหาร     
 (  )  สุขภาพ หรือ ความปลอดภัย  (  )  อ่ืน ๆ...................................   
 (  ) social media         
           
3. ทํานมีความคิดเห็นด๎านใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียงข๎อเดียว)     
(  ) ทํานคิดวําการรับประทานผักออร์แกนิกชํวยให๎รํางกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น   
(  ) ทํานคิดวําผักออร์แกนิกมีความปลอดภัยมากกวําผักอ่ืนๆ    
(  )  ทํานคิดวําผักออร์แกนิกไมํมีสารเคมีตกค๎าง      
(  ) ทํานคิดวําปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํใจสุขภาพโดยการรับประทานผักออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น 
(  ) อ่ืนๆ................................................................................    
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ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 ใน
กรุงเทพมหานคร  
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด    
        
1.ทํานซื้อผักออร์แกนิกบํอยแคํไหน        
(  ) ทุกสัปดาห์    (  ) เดือนละ 1 ครั้ง    
(  ) 2 เดือนครั้ง    (  ) นานๆครั้ง    
        
2. ทํานจํายเงินเพื่อซื้อผักออร์แกนิกโดยเฉลี่ยครั้งละเทําไหรํ      
(  ) 0 - 100 บาท    (  )  100 - 200 บาท    
(  ) 200 - 300 บาท   (  ) มากกวํา 300 บาท    
        
3. แหลํงข๎อมูลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิก     
(  ) สอบถามคนในครอบครัว / เพื่อน (  ) ดูจากทีวี   
(  ) ค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต  (  )  อ่ืน ๆ.................................   
(  ) ฟังจากวิทยุ        
        
4. ทํานมีสํวนรํวมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิกอยํางไร      
(  ) Share ข๎อมูลใน Facebook    
(  ) รํวมเลํนเกมกับทางร๎านค๎า เพื่อให๎ได๎รับสํวนลดหรือของแถม    
(  ) แนะน าผลิตภัณฑ์ให๎กับคนรู๎จัก    
(  )  อ่ืน ๆ..........................................................................    

 
 
 



 

ประวัติผ๎ูเขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวดวงกมล เพชรประพันธ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 12 กันยายน 2531 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551-2554 บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  

จาก มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน 92 ถนนสุขุมวิท ซอย 95/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260   
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