
 

  

  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

PRODUCT FACTORS AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION RELATING 
TO CONSUMER’S PURCHASING BEHAVIOR OF  ORGANIC  VEGETABLES FROM 

LEMONFARM IN BANGKOK METROPOLIS 
 

อษุณีษ์ กลุมาศ  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

อษุณีษ์ กลุมาศ  

สารนิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

  

PRODUCT FACTORS AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 
RELATING TO CONSUMER’S PURCHASING BEHAVIOR 

OF  ORGANIC  VEGETABLES FROM LEMONFARM IN BANGKOK 
METROPOLIS 

 

USSANEE KOOLAMARD 
 

A Master’s Project Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Business Administration (Marketing))  

Faculty of Business Administration for Society Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

สารนิพนธ์ 
เร่ือง 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ของ 
อษุณีษ์ กลุมาศ 

  
ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(อาจารย์ ดร.ไพบลูย์ อาชารุ่งโรจน์) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ศริิวรรณ เสรีรัตน์) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.ธนภมูิ อตเิวทิน) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือน
ให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกัน  ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มด้านคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ แตกตา่ง
กนั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มแตกต่างกัน ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ 
ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุค่า
ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า เป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มโดย
มีสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก เป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการได้แก่ 
ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรงและด้านการ
จดักิจกรรมพิเศษ ในภาพรวมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มด้าน
การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม  โดยมีความสมัพันธ์กันในระดบัต ่า เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
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The objectives of this research were to study the product factors and integrated 

marketing communication in relation to the purchasing behavior of consumers of organic 
vegetables from Lemon Farm in the Bangkok metropolitan area. The samples used in this 
research consisted of four hundred consumers who bought or purchased organic vegetables 
from Lemon Farm in Bangkok metropolitan area. The study found that consumers of different 
genders, age, education levels and occupation differed in term of the purchasing behavior in 
terms of recommending friends to buy organic vegetables at Lemon Farm; consumers with 
different levels of average monthly income differed in term of purchasing behavior in terms 
of  the average amount of money spent per time; consumers with different occupations and 
average monthly income had different purchasing behavior in terms of  the average number of 
purchase per month.The overall product factors in the aspects of product quality, brand, the 
packaging, product safety , product values and product variety had a negative and low 
relationship with purchasing behavior of organic vegetables in terms of  the average amount 
of money spent per time ,had a negative and very low relationship in terms of  the average 
number of times of purchase per month, had a positive and low relationship in terms of 
recommending friends to buy organic vegetables at Lemon Farm. Integrated marketing 
communication in the aspects of advertising sales, public relations, promotions, direct 
marketing and special events had a positive and low relationship with the purchasing behavior 
in terms of recommending friends to buy organic vegetables at Lemon Farm. 

 
Keyword : Organic vegetables, Intergrated marketing communication, product factors 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
อาหารเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิต หากเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมี

ประโยชน์ ก็จะท าให้สขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บมารบกวน อีกทัง้ยงัท าให้ดสูดใสอ่อนกว่าวยัอีก
ด้วย ในปัจจุบนันี ้อาหารออร์แกนิคได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ปราศจาก
สารเคมีต่างๆ ท่ีเป็นอันตราย เพราะในขัน้ตอนการผลิตอาหารออร์แกนิคนัน้จะไม่มีการใช้ปุ๋ ย และ
สารเคมีรวมทัง้สารปรุงแต่งต่างๆ ดังนัน้ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมอีกด้วย (มหกรรมแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ, 2561, น. 11) ปัจจบุนักระแสของผู้
รักสขุภาพและดแูลสขุภาพก าลงัเป็นท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก และมีทีท่าวา่จะกลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ ท่ี
เปล่ียนโลกในอนาคต ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีสุดของกลุ่มรักสุขภาพ คือเร่ืองของอาหารปลอดภัย อาหาร 
ออร์แกนิค หรืออาหารอินทรีย์ เป็นหนึ่งในอาหารอนาคต หรือ Future Food อาหารกลุ่มนีมี้ความเป็น
นวตักรรมอยู่ท่ีกระบวนการผลิต คือเป็นกระบวนการผลิตอาหารท่ีไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทัง้สิน้และแน่นอน
ว่ายังมีศกัยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมในระดบัอุตสาหกรรมมีหน่วยงานของรัฐท่ีให้การส่งเสริม  
และสนับสนุนด้านนีอ้ยู่จริงจังอีกด้วย ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสินค้าท่ีสดใหม่ มาจากธรรมชาติท่ีไม่
ปรุงแตง่และ 84% ของผู้บริโภค ต้องการอาหารท่ีไมมี่สารเคมีเพราะในปัจจบุนัผู้บริโภคไม่กลวัท่ีจะต้อง
จา่ยเงินให้กบัผลิตภณัฑ์คณุภาพดี ๆ อีกตอ่ไป  

ปัจุบนัคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs หรือโรควิถีชีวิตกันมาก เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง เบาหวาน ความดนั ฯลฯ โดยเฉล่ียสูงกว่าทั่วโลกนัน้ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้
ชีวิต เป็นหลกั อาจติดความสะดวกสบาย ความจ าเป็นท่ีเร่งรีบ หรือด้วยเหตผุลใดๆ แต่ทัง้หมดนีห้าก
แก้ท่ีต้นเหตุคือการเลือกบริโภคผักผลไม้ให้มากขึน้ ตามปริมาณท่ีองค์การอนามัยโลกแนะน าคือ 
รับประทานผกัผลไม้ 400 กรัมต่อวนั พร้อมการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอก็ช่วยปอ้งกนัโรควิถีชีวิต
ได้ ท่ีส าคญัต้องเป็นผกัท่ีสะอาด ปราศจากสารเคมีอย่างผกัอินทรีย์ก็จะยิ่งดีตอ่สขุภาพ (เลมอนฟาร์ม, 
2561) 

ผักอินทรีย์ (Organic Vegetables) เป็นผักท่ีผลิตจากวัตถุธรรมชาติ 100% ทุกขัน้ตอนการ
ผลิตปลอดสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีก าจดัโรคและแมลง ไม่ใช้ฮอร์โมนสงัเคราะห์ ไม่ใช้เมล็ด
พันธุ์ดดัแปลงพันธุกรรม ลดปริมาณสารเคมีป้องกันและก าจดัศตัรูพืชท่ีจะปนเปือ้นเข้าไปในอากาศ
และน า้ ซึ่งเป็นการให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ท าให้ได้พืชผักท่ีมีคุณภาพ ไม่มี
สารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ บริโภค (ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ส านัก
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คณะกรรมการอาหารและยา, 2560) ผกัเป็นพืชอาหารท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของโลก ประเทศ
ตา่ง ๆ ในโลกนีอ้าจมีการปลกูพืชตา่ง ๆ กนัเพ่ือเป็นอาหารหลกั แตพื่ชท่ีทกุ ๆ ประเทศต้องปลกูเพ่ือการ
บริโภคเป็นอาหาร อย่างขาดไม่ได้เลยคือ พืชผัก เพราะพืชผักมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
ร่างกายให้ด ารง อยู่ได้ตามปกติ (ธรรมศกัดิ์ ทองเกต,ุ 2554) ประกอบกบัความต้องการบริโภคผกัยงัคง
มีความต้องการอย่างต่อเน่ือง แม้ก าลงัซือ้อาจลดลงตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัแต่ความต้องการ
การบริโภคยงัคงมีอยู ่(เกษตรก้าวไกล, 2560) 

ส าหรับร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้ บริโภคท่ีร่วมกันสร้างขึน้มาให้เป็น
กลไกเช่ือมโยงผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกนัในด้านการสร้างสุขภาพ
เสริมชุมชน สืบสานวฒันธรรม ด้วยหวงัจะมีส่วนเอือ้ให้เกิดสุขภาพดีของเราและของสงัคมมากยิ่งขึน้ 
เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้ นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ท่ี
ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติเพ่ือสร้างสุขภาพผู้บริโภค และเกษตรกร
ผู้ผลิตก็มีชีวิต ท่ีปลอดภัยและดีตอ่สิ่งแวดล้อม ขณะนีก้ารพฒันาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ ก าลงั
เข้มข้นขึน้ ร้านเลมอนฟาร์ม มุ่งคดัสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ท่ีเลมอนฟาร์มฯ ทีมงานได้พยายาม
จดัหา และคดัสรรอาหารธรรมชาติ คณุภาพสงูเพ่ือเป็นทางเลือกสขุภาพดีส าหรับผู้บริโภคและสมาชิก 
โดยมีพนัธกิจดงันี ้คือ เป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสงัคม ท่ีใช้กิจกรรมทางการตลาดเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคช่วยผู้ ผลิตในชนบท และการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาสร้างสรรค์
อาหารเกษตรอินทรีย์ และอาหารธรรมชาติให้เกิดมากขึน้ เพ่ือให้ผู้ บริโภคได้มีอาหารท่ีดี เพียงพอต่อ
สุขภาพชักชวน และเช่ือมโยงเกษตรกรขนาดเล็ก ให้เปล่ียนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีท่ีอันตรายต่อ
สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม สูเ่กษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง (เลมอนฟาร์ม, 2561)  

จะเห็นได้ว่าเลมอนฟาร์มใช้กิจกรรมทางการตลาดเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนเช่ือมโยงผู้บริโภคและ
เกษตรกรผู้ ผลิตในชนบทถึงกัน โดยใช้การส่ือสารทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือการน าเสนอคุณค่า
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ การส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ ถูกน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการท ากิจกรรมทางการตลาดในเร่ืองของการสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ให้กับผู้ บริโภ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไปเพ่ือตอบสนอง
พฤตกิรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ผลิตและผู้ประกอบการทัง้รายเก่า
และรายใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเสนอแนวทางในการวางแผนการจดัการด้านการผลิตและกลยุทธ์ด้าน
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การตลาด รวมทัง้พฒันาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มความสามารถในการ
แขง่ขนัให้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ท่ี

ผู้บริโภคซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบัพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ท่ี

ผู้บริโภคซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือก

ซือ้ผกัอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

ความส าคญัของงานวจิัย 
1. เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ท่ีผู้บริโภค

ซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และจดัหา

ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ 
3. เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีตอ่ตราสินค้าให้เป็นท่ีไว้วางใจของ 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาด ส าหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ ท่ีสนใจในการ

ท าธุรกิจผกัอินทรีย์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซือ้หรือเคยซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ี  

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 25 - 
64 ปี ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ี
โดยใช้สตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2539,น. 25-26) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณจ านวน 
384 ตวัอย่าง และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 5% ประมาณ 16 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400
ตวัอยา่ง 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจง
ตวัอย่างในแต่ละเขตท่ีมีสาขาของร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครตัง้อยู่ จ านวน 5 เขต
ได้แก่  

1. เขตปทมุวนั – สาขาเดอะปอร์ตโิก ชิดลม 
2. เขตบางนา – สาขา เมกกะ บางนา 
3. เขตประเวศ – สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
4. เขตหลกัส่ี – สาขาตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้า 
5. เขตวฒันา – สาขาสขุมุวิท 39 
 

ขัน้ ตอน ท่ี  2  การก าหนดตัวอย่ างแบบ โควต้า (Quota Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ผู้ ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้  5
เขต เขตละ 80 ตวัอยา่ง  

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก

แบบสอบถามให้ผู้ ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบ
ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะสาขา 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
1.1.1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1) 25 – 34 ปี 
2) 35 – 44 ปี 
3) 45 – 54 ปี 
4) 55 – 64 ปี 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 
1) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2) พนกังานบริษัทเอกชน 
3) ธุรกิจสว่นตวั 
4) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............ 

1.1.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
1) 15,000 - 25,000 บาท 
2) 25,001 - 35,000 บาท  
3) 35,001 - 45,000 บาท 
4) 45,001 บาทขึน้ไป 

1.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
1.2.1 คณุภาพผลิตภณัฑ์ 
1.2.2 ด้านตราสินค้า 
1.2.3 ด้านบรรจภุณัฑ์ 
1.2.4 ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 
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1.2.5 ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 
1.2.6. ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

1.3 ปัจจยัด้านเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ  
1.3.1 การโฆษณา 
1.3.2 การประชาสมัพนัธ์  
1.3.3 การสง่เสริมการขาย   
1.3.4 การตลาดทางตรง 
1.3.5 การจดักิจกรรมพิเศษ 
 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
ได้แก่ พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผู้บริโภค  หมายถึง ผู้ ซื อ้หรือผู้ ท่ี เคยซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต

กรุงเทพมหานคร  
2. พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

หมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านเหตผุลในการซือ้ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ผกั
อินทรีย์ คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ต่อครัง้ จ านวนครัง้ในการซือ้ต่อเดือน และการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง คณุสมบตัิของผกัอินทรีย์ท่ีเลมอนฟาร์มเสนอเสนอขาย
ให้แกผู่้บริโภค ประกอบด้วย 

3.1 คณุภาพผลิตภณัฑ์ (Product Quality) หมายถึง ระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค
ต่อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เก่ียวกับความสดใหม่ของผกัอินทรีย์ มีคุณค่าทางโภชนาการ
ดีกวา่ผกัทัว่ไป ชว่ยสง่เสริมสขุภาพให้ดีขึน้ 

3.2 ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม เก่ียวกบัตราสินค้า หรือ ย่ีห้อเลมอนฟาร์ม 

3.3 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภคต่อผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เก่ียวกบัรูปแบบการห่อหุ้มและวสัดท่ีุใช้บรรจผุกัอินทรีย์ การมีขนาด
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บรรจุภัณฑ์หลากหลาย การมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทัว่ไปและไม่เป็นอนัตราย
ตอ่ผู้บริโภค  

3.4 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) หมายถึง ระดบัความคิดเห็น
ของผู้ บริโภคต่อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เก่ียวกับการไม่มีสารพิษตกค้าง มีมาตรฐาน
รับรองความปลอดภยั ระบ ุวนั เดือน ปีท่ีผลิต ชดัเจน  

3.5 คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค 
เม่ือพดูถึง ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริโภคผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม นอกจากความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเงินท่ีต้องจ่ายไป ผู้บริโภคยงัรู้สึกภูมิใจท่ีเป็น
สว่นหนึง่ในการชว่ยเหลือเกษตรกรอีกด้วย 

3.6 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Variety) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค เม่ือพดูถึงผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ว่ามีให้เลือกหลายประเภทให้บริโภคตลอดทัง้
ปีตามฤดกูาล  

4. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) หมายถึง รูปแบบส่ือสารการตลาด
ของเลมอนฟาร์มเพ่ือจูงใจ ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย, การตลาด
ทางตรงและการจดักิจกรรมพิเศษ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค เก่ียวกับ
การส่ือสารประเภทต่างๆ โดยการใช้พืน้ท่ีส่ือต่าง ๆ เพ่ือน าข่าวสารเก่ียวกับผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์ม ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร โบชัวร์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ การใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น 

4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภค 
เก่ียวกบัการสร้างความสมัพนัธ์กับกลุ่มเปา้หมาย และสงัคม เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ท่ีดี ความเช่ือถือ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และ ความร่วมมือ  รวมทัง้เพ่ือแก้ไขและก าจัดความเข้าใจผิด หรือ
สถานการณ์เก่ียวกับผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มท่ีไม่ดีทัง้หลายให้ดีขึน้ เช่น มีการร่วมกับ
มลูนิธิหมอชาวบ้านเชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่งๆมาให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสขุภาพ   

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อกิจกรรมท่ีบริษัทกระท านอกเหนือจากโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ บริโภคเกิดการซือ้ในทันที เช่น การได้รับ
สว่นลดหรือของแถม หรือ การได้รับเปอร์เซนต์สว่นลดเม่ือเป็นสมาชิก เป็นต้น 
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4.4 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค 
เก่ียวกับการส่ือสารท่ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม และขายโดยตรงกับ
ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด เช่น การน าเสนอผกัอินทรีย์ 
การจดัท าระบบสมาชิกเพ่ือส่งข่าวสารให้ลกูค้าส าหรับเป็นข้อมลูในการซือ้ครัง้ตอ่ไป การให้ข้อมูล
ผา่นทางอินเตอร์เน็ต เชน่ เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์ แอพพลิเคชัน่ หรืออีเมล 

4.5 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Speacial Event) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค เก่ียวกบัการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษตา่งๆ เชน่ เทศกาลผกัผลไม้อินทรีย์ 

5. ผักอินทรีย์ หมายถึง ผักท่ีผลิตจากวัตถุธรรมชาติ 100% ทุกขัน้ตอนการผลิตปลอด
สารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์
ดดัแปลงพนัธุกรรม ลดปริมาณสารเคมีปอ้งกนัและก าจดัศตัรูพืชท่ีจะปนเปือ้นเข้าไปในอากาศและน า้ 
ซึ่งเป็นการให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ท าให้ได้พืชผักท่ีมีคุณภาพ ไม่มีสารพิษ
ตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ บริโภค เป็นผักอินทรีย์ท่ีจ าหน่ายในร้านเลมอนฟาร์ม ซึ่งใช้กลไก
กระบวนการรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (PGS) ซึ่งน ามาตรฐานอินทรีย์ของ IFOAM มา
ปรับเสริมเข้ากบัวิถีของชมุชน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบ
แนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 

               ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณา
การ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา  4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ  

1. การโฆษณา 
2. การประชาสมัพนัธ์ 
3. การสง่เสริมการขาย 
4. การตลาดทางตรง 
5. การจดักิจกรรมพิเศษ 

 
 
 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์  
จากร้านเลมอนฟาร์ม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ 
    ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 
2. ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ีย 
    ตอ่เดือน 
3. ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ 
    ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ 
2. ด้านตราสนิค้า 
3. ด้านบรรจภุณัฑ์ 
4. ด้านความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 
5. ด้านคณุคา่ของผลติภณัฑ์ 
6. ด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ์ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์  
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณ ฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรงและด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
การศกึษาด าเนินไปตามล าดบัขัน้ตอน ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
5. ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ท่ีควรรู้จกั 
6. ประวตัคิวามเป็นมาเลมอนฟาร์ม  
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ บ่งบอกถึงลักษณะของแต่ละกลุ่มคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการระบุ

ตลาดผู้ บริโภค (Grewal Dhruv.;&Levy Michael, 2008) ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกับ
ประชากรมนุษย์ในรูปขนาด ความหนาแน่น ถ่ินท่ีอยู่ อายุ เพศ เชือ้ชาติ และข้อมูลสถิติด้านอ่ืนๆ 
(Kotler Philip.;&Armstrong Gary, 2003) 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกตา่งเก่ียวกบับุคคล เช่น 
เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะ แสดง
ถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี ้
สามารถบ่งชีล้กัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน การตดัสินใจท่ีแตกต่างกันท่ีมีสาเหตมุา
จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนัน่เอง (วชิรวชัร งามละม่อม, 
2558)  

ฮาวกินส์และมาเธอบาฟ (Hawkins D.I.;& Mothersbaugh David L., 2010, pp. 116-124) 
กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ใช้อธิบายประชากรในแง่ของขนาด การกระจายตัวและโครงสร้าง 
ประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคทัง้ทางตรงและมีผลต่อคุณลักษณะอ่ืนๆของ
ผู้บริโภค เชน่ ลกัษณะสว่นตวั  และรูปแบบการตดัสินใจ ดงันี ้
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1. อายุ ( Age ) จะมีวัฒนธรรมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรรมบรรทัดฐานทางทัศนคต ิ
นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค  

2. การศึกษา ( Education ) เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้สินค้า โดยพิจารณา
บางส่วนจากก าไรและอาชีพ นอกจากนีย้งัมีอิทธิพลต่อความคิด การติดสินใจ และความสมัพนัธ์
อ่ืน 

3. รายได้ ( Income) ซึ่งระดับของรายได้ในครัวเรือนรวมกับความมั่งคั่งสะสม 
(accumulated weath) จะเป็นตวัก าหนดอ านาจในการซือ้ 

 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น.41) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อาย ุ

เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบง่ส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิตท่ีิวดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเปา้หมาย รวมทัง้ง่ายตอ่การวดั
มากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ตวัแปรด้านทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั และคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์
ตา่งกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาตา่งกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงันี ้

1. เพศ (Sex) ความแตกตา่งทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสาร
ตา่งกนั คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ี
เพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตมี่ความต้องการท่ีจะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึน้จากการรับและส่งข่าวสารนัน้ด้วย เพศเป็นตวัแปรในการแบ่ง
สว่นตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั ดงันัน้นกัการตลาดต้องศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจบุนั
นีต้วัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุ
จากการท่ีสตรีท างานมากขึน้ 

2. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการองกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche 
market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายุส่วนนัน้เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ือง
ของความคิดและพฤติกรรมคนท่ีมีอายุน้อย มกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมอง
โลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายมุาก ในขณะคนท่ีอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนรัุกษ์นิยม ยึดถือการ
ปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ี
แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ส่ือมวลชนก็ต่างกัน คนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือเพ่ือแสวงหาข่าวสาร
หนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 
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3. การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศกึษาสงูจะได้เปรียบอย่างมากในการรับรู้สารท่ีดี เพราะเป็นผู้ มี
ความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรือเหตผุล
เพียงพอในขณะท่ีคนมีการศึกษาต ่า มักจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้ มี
การศกึษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ แตห่ากมีเวลาจ ากดัก็
มกัจะแสวงหาขา่วสารจากส่ือสิ่งพิมพ์มากกวา่ประเภทอ่ืน  

4. รายได้ (Income) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไป
นักการตลาดจะสนใจผู้ บริโภคท่ีมีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็น
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ 
รายได้อาจจะเป็นตวัชีก้ารมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้
สินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ  การศึกษา ฯลฯ 
แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บอ่ยมาก นกัการตลาด ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปร
ด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้
อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายแุละอาชีพร่วมกนั 

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า ปัจจยัด้านระชากรศาสตร์เป็นปัจจัยท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษา
ท่ีสุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภคโดยอาศยัตวัแปร ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ เพ่ือน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความต้องการหรือจูงใจให้ผู้ บริโภคตัดสินใจซิอ้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุดเพราะจะท าให้นกัการ
ตลาดสามารถประเมินขนาดของตลาดเปา้หมายได้ตามสดัส่วนท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ท่ีเสนอออกสู่ตลาดเพ่ือการรู้จกั การเป็นเจ้าของ การ

ใช้หรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ (Kotler Philip ;& 
Armstrong Gary, 1996, pp. 49) ดังนัน้ผลิตภัณฑ์ จึงอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ท่ีสามารถตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทัง้สองฝ่ายอยู่ในกระบวนการแลกเปล่ียน เช่น สินค้า 
บริการ ความช านาญ เหตุการณ์  บุคคล สถานท่ีความเป็นเจ้าขององค์การ ข้อมูลและความคิด 
ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตวัตน (Tangible goods) เช่น รองเท้า เกลือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
นมผสม เป็นต้น 
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2. ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน (Intangible goods) เช่น การให้ค าปรึกษาประกันภัย 
การศกึษา เป็นต้น 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(Kotler Philip, 1 9 9 7 , pp. 4 3 0 )  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ข อ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 

Component) หมายถึง การพิจารณาถึงคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถจงูใจตลาดได้ โดยถือ
เกณฑ์คุณสมบัติ 4 ประการ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์นัน้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะต้องค านึงถึงคณุสมบตัิ กล่าวคือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการจงูใจตลาด 
ลกัษณะและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ สว่นประสมบริการและคณุภาพบริการ และขณะเดียวกนัการ
ตัง้ราคานัน้ ถือเกณฑ์คุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ (Value based prices) การก าหนดองค์ประกอบ
ผลิตภณัฑ์ต้องค านงึถึงประเดน็ตา่งๆดงันี ้

1. ผลิตภัณ ฑ์หลัก  (Core Product) หมายถึ ง  ผลประโยชน์ ท่ีส าคัญ ของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัของผลิตภฑ์ัท่ีผู้ผลิตเสนอขายกบัผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย 
การแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า การขายความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การประหยดั ตวัอย่าง เช่น
ผลประโยชน์ท่ีส าคญัของเคร่ืองปรับอากาศ คือ ให้ความเย็น 

2. รูปลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์ส่วน ท่ี มีตัวตน (Formal or tangible product) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีผู้ บริโภคสัมผัสหรือ รับรู้ได้ เป็นส่วนท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์หลักท า
หน้าท่ีได้สมบรูณ์ หรือเชิญชวนให้ใช้มากขึน้ ประกอบด้วย 

2.1 คณุภาพ 
2.2 รูปร่างลกัษณะ 
2.3 รูปแบบ 
2.4 การบรรจภุณัฑ์ 
2.5 ตราผลิตภณัฑ์ 
2.6 ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ  เช่น รูปลักษณะของโรงแรม ได้แก่ การ

ให้บริการในระดบั ท่ีแตกตา่งกนั คือคณุภาพของโรงแรม ลกัษณะห้องเป็นแบบทรงไทย หลยุส์ หรือ
ยุโรป คือรูปแบบของห้องพักของโรงแรม การตกแต่งห้อง คือ การบรรจุภัณฑ์ของโรงแรม ช่ือ
โรงแรมก็คือ ตราสินค้าของโรงแรม 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (Expected Product) เป็นกลุ่มของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขท่ีผู้ ซือ้คาดหวงัจะได้รับและใช้เป็นข้อตกลงจากการซือ้สินค้าการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั
จะค านงึถึงความพงึพอใจของลกูค้าเป็นหลกั 
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4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผู้ ซือ้ได้รับ
เพิ่มเตมินอกเหนือจากผลิตภณัฑ์หลกั และผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน ประกอบด้วย 

4.1 การขนสง่ 
4.2 การให้สินเช่ือ 
4.3 การรับประกนั 
4.4 การตดิตัง้ 
4.5 การให้บริการอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ควบของรถยนต์ คือ ขายเงิน

ผอ่น (สินเช่ือ) การซอ่มฟรี 1 ปี (รับประกนั) การตรวจสภาพรถ (การให้บริการหลงัการขาย) 
5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของ

ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต 
คุณสมบัตทิี่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 

การสร้างสินค้าและบริการจะเก่ียวข้องกับการก าหนดผลประโยชน์ท่ีจะน าเสนอโดย
กิจการจะติดตอ่ส่ือสารและส่งมอบผลประโยชน์ท่ีให้แก่ผู้บริโภคผา่นทางคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์
ทางด้านคุณภาพ (Quality) รูปลักษณ์ (Feature) รูปแบบ (Style) และการออกแบบ (Design) 
(Kotler Philip, 1997, pp. 431) 

1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดการท างาน และวัดความ
คงทนของตวัผลิตภณัฑ์ เกณฑ์ในการวดัคณุภาพถือหลกัความพึงพอใจของลูกค้าและคณุภาพท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขนั ถ้าสินค้าคณุภาพต ่าผู้ ซือ้จะไม่ซือ้ซ า้ ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอ านาจซือ้ของ
ผู้บริโภค สินค้าก็ขายไม่ได้ เช่น ไมโครเวฟ ท างานได้หลายอย่าง คือ ตัง้เวลาอบ ปิง้ ต้ม ตุ๋น ผัด 
เป็นต้น แต่ราคาสูงมาก สินค้าก็ขายได้น้อย นักการตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมีคุณภาพ
ระดบัใด และต้นทนุเท่าใดจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้บริโภค รวมทัง้คณุภาพของสินค้าต้องสม ่าเสมอ
และมีมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะสร้างการยอมรับ ดังนัน้ผู้ ผลิตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้า 
(Quality Control) อยูเ่สมอ 

2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristic of Goods) เป็น
รูปร่างลกัษณะท่ีลกูค้า สามารถมองเห็นได้ และสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ รูป รส 
กลิ่น เสียง สมัผสั เชน่รูปร่าง ลกัษณะ รูปแบบ บรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า 

3. ช่ือเสียงของผู้ ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ (Name) ค า (Term) 
สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่งดงักล่าว เพ่ือระบสุินค้าและ
บริการของผู้ ขายรายใด รายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ ขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 
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(Kotler; & Armstrong. 2000: 404) ตราสินค้าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ประกอบด้วยช่ือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั สญัลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพคือดอกบวั น า้มนัเชลล์ใช้รูปหอยเชลล์ โร
บนิสนัใช้รูปตวัอาร์ นมผงของบริษัทมีด้จอห์นสนั ใช้ช่ือเอนฟา เป็นต้น ตราสินค้าเป็นค ามัน่สญัญา
ของผู้ขาย ในการส่งมอบ คณุสมบตัิ ผลประโยชน์ บริการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ซือ้ 
ตราท่ีดีท่ีสุดจะส่ือ ความหมายถึง การรับประกันในคุณภาพ ตราสินค้าจะส่ือความหมาย 6 
ประการ ดังนี ้(1) คุณสมบัติ (Atttibutes) (2) ผลประโยชน์ (Benefit) (3) คุณค่า (Values) (4) 
วฒันธรรม (Culture) (5) บุคลิกภาพ (Personality) (6) ผู้ ใช้ (User) การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์บางชนิดนัน้ ขึน้อยู่กับช่ือเสียงของผู้ ขาย  หรือตราสินค้า โดยเฉพาะสินค้าท่ี
เฉพาะเจาะจงซือ้ (Specialty Goods) เช่น กระเป๋าหลุยส์วิกตอง เสือ้เวอร์ซาเช่น นาฬิการาโด้ รถ
เบนซ์ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ด้วยเหตผุลด้านจิตวิทยาไม่ใช่เหตผุลทางด้านเศรษฐกิจ
หรือประโยชน์ท่ีได้รับ เชน่ ตดัสินใจซือ้เพราะต้องการเป็นท่ียอมรับ      ในสงัคมเน่ืองจากผลิตภณัฑ์
เป็นตัวชีส้ถานภาพของผู้ ใช้ ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา ด้วยเหตุผลนีน้ักการ
ตลาดจึงต้องมีการพัฒนาคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) กล่าวคือ ต้องมีการใช้เคร่ืองมือ
การตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการส่ือสารการตลาดต่างๆเพ่ือเพิ่มคุณค่า จึงเป็นสิ่งส าคญั
อยา่งยิ่งท่ีนกัการตลาดจะต้องค านงึถึง เพ่ือพฒันาตราสินค้าให้มีคณุคา่ตอ่สินค้า 

4. การออกแบบ (Design) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี  ้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภค ดังนัน้  การออกแบบจึงมี
ความส าคญัมากส าหรับสินค้าต่างๆ เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดงันัน้ 
ผู้ผลิตท่ีมีผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบ จึงต้องศกึษาความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบยงั
ใช้เป็นเกณฑ์ท าให้ผลิตภณัฑ์มีความแตกตา่งกนั (Product Differentiation) โดยค านึงถึงเหตจุงูใจ
ให้ลกูค้าซือ้สินค้าทัง้ด้านเหตผุล และด้านอารมณ์ 

5. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ ลักษณะการ
บรรจุหีบห่อ และการผลิตสิ่งห่อหุ้ มผลิตภัณฑ์ (Etzel Michael J.; Walker Bruce J.;& Stanton 
William J., 2001, pp. 298) บรรจภุณัฑ์เป็นตวัท าให้เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็นสินค้าเม่ือลกูค้า
เกิดการยอมรับในบรรจภุณัฑ์ ก็จะน าไปสู่การจงูใจให้เกิดความต้องการซือ้ และเกิดพฤติกรรมการ
บริโภค ดงันัน้ บรรจุภัณฑ์จึงต้องโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงต าแหน่งของสินค้าให้ชัดเจน นั่นคือ 
บรรจภุณัฑ์จะต้องเป็นตวัขายตวัเองในชัน้วางสินค้า 

6. การรับประกนั (Warranty) และการรับประกันสินค้าหรือบริการ (Guarantee) 

มีความหมายต่างกนัด ังน้ี 



  17 

6.1 การรับประกันหรือใบรับประกัน (Warranty) เป็นเอกสารซึ่งมีข้อความท่ี
ระบุถึงการรับประกันสินค้า ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายจะชดเชยให้กับผู้ ซือ้ เม่ือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
ท างานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ การรับประกนัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแขง่ขนั โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทรถยนต์  เคร่ืองใช้ในบ้าน และเคร่ืองจักร เพราะเป็นการลดความเส่ียงจากการซือ้
สินค้าของลกูค้า รวมทัง้เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ ฉะนัน้ นกัการตลาดจึงเสนอการรับประกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือด้วยค าพดู โดยทัว่ไปการรับประกนัจะระบปุระเดน็ส าคญั 3 ประเดน็คือ 

6.1.1 การรับประกนัต้องให้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ว่า ผู้ ซือ้จะต้องร้องเรียนท่ีไหน 
กบัใคร อยา่งไร เม่ือสินค้ามีปัญหา 

6.1.2 การรับประกนัจะต้องให้ผู้บริโภคทราบลว่งหน้าก่อนการซือ้ 
6.1.3 การรับประกนัจะต้องระบเุง่ือนไขการรับประกนัทางด้านระยะเวลา 

ขอบเขตความรับผิดชอบ และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
6.2 การรับประกันสินค้าหรือบริการ (Guarantee) เป็นข้อความท่ียืนยันว่า

ผลิตภณัฑ์สามารถท างานได้เป็นท่ีพึง่พอใจหรือมีการประกนัว่าถ้าสินค้าใช้ไมไ่ด้ผลยินดีคืนเงิน 
7. สี (Color) สีของผลิตภณัฑ์เป็นสิ่งเชิญชวนและจงูใจให้เกิดการซือ้ เพราะสีท า

ให้เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา เคร่ืองมือการตลาดไม่ว่าจะเป็นสถานบนัเทิงต่างๆ ก็ใช้สีเข้ามาช่วย
อย่างมาก หรือแม้กระทั่งการโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ ก็ใช้สีเข้ามาช่วยดึงให้เกิดการรับรู้ 
(Perception) ท าให้โดดเดน่เป็นลกัษณะความต้องการด้านจิตวิทยาของมนษุย์ท่ีวา่สินค้าแตล่ะชิน้
จะมีการตัดสินใจซือ้จากการเลือกสี เช่น การตัดสินใจซือ้รถยนต์ ปัจจัยท่ีส าคัญมากในการ
ตดัสินใจคือ สี รถยุโรปจะมีความพิถีพิถนัในเร่ืองสีมาก มกัจะเป็นสีท่ีทนัสมยัไม่ใช่สีเดียวโดด แต่
เป็นสีผสมมีนวัตกรรมด้านสี (Color Innovation) นอกจากนีสี้ยังส่ือถึงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
(Product Positioning) สินค้าบางประเภทเป็นสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (Green Marketing) ก็จะใช้สีเขียว เป็นต้น 

8. การให้บริการ (Servicing) การตดัสินใจซือ้ของผู้ บริโภค บางครัง้ก็ขึน้อยู่กับ
นโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ ขาย หรือผู้ ผลิต ตวัอย่างเช่น ผู้ บริโภคมักจะซือ้สินค้ากับ
ร้านค้าท่ีให้บริการดี และถกูใจ ในปัจจุบนัผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเรียกร้องบริการจากผู้ขายมากขึน้ 
เช่นบริการสินเช่ือ บริการส่งของ บริการซ่อมแซม ในการผลิตสินค้า ผู้ผลิตอาจให้บริการเอง หรือ
ผ่านคนกลาง โดยค านึงถึงความสมดลุระหว่างต้นทนุและการควบคมุระดบัความพอใจท่ีจะให้แก่
ลกูค้า 



  18 

9. วัตถุดิบ  (Raw Material) ห รือวัสดุ ท่ี ใช้ ในการผลิต  (Material) ผู้ ผลิ ต มี
ทางเลือกท่ีจะใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต เช่น ผ้า อาจจะใช้ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ใย
สงัเคราะห์ หรือนมผสมส าหรับทารก อาจจะใช้นมววั หรือนมแพะ เป็นต้น  

10. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) ภาระจากผลิตภัณฑ์ 
(Product Liability) เป็นประเดน็ท่ีส าคญัมากท่ีธุรกิจต้องเผชิญและยงัเป็นประเดน็ปัญหาจริยธรรม
ทัง้ธุรกิจและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัยท าให้ผู้ ผลิตหรือผู้ ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ 
(Product Liability) ซึ่งจากประเด็นนีเ้ป็นสาเหตุให้ธุรกิจต้องมีใบรับประกัน (Product Warranty) 
ขึน้ 

11. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้จะต้องค านึงถึงประโยชน์
และมาตรฐานของเทคโนโลยีนัน้ ผลิตภณัฑ์จ านวนมากในตลาด เช่น เครือข่ายการส่งข้อมูล วิทย ุ
โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์จะต้องมีการออกแบบท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐานเหล่านีมี้การ
ควบคุมโดยสมาคมผู้ประกอบอาชีพ และหน่วยงานรัฐบาล ทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก 
ตวัอย่าง การใช้โทรศพัท์มือถืออาจเป็นอนัตรายต่อผู้ ใช้ อย่างไรก็ตามการก าหนดมาตรฐานการ
ผลิตขึน้ก็ชว่ยควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้ได้ 

12. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับความคาดหวังของลูกค้า และสามารถน าไปใช้ในทางปฎิบัติโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้ 
ตวัอย่างเช่น แผ่นซีดีรอม จะเข้ากันได้กับมหาวิทยาลัยท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย และมี
ระบบวีดีโอโพรเจคเตอร์ท่ีฉายไปยงัจอใหญ่ได้ 

13. คณุคา่ผลิตภณัฑ์ (Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ีเกิดจากความพึงพอใจในการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีสงูกวา่ต้นทนุ (ราคาสินค้า) ท่ีผู้บริโภคซือ้ 

14. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผู้ ซือ้สว่นมากพอใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้า
ท่ีมีให้เลือกมากในรูป สี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุ หีบห่อแบบลักษณะ และคุณภาพ เน่ืองจาก
ผู้บริโภคมีความต้องการท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ผู้จ าหน่ายจ าเป็นต้องมีสินค้าให้เลือกมากเพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนัได้ดียิ่งขึน้ 

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ ท่ีเสนอออกสู่ตลาดเพ่ือการบริโภค และสามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได้  เก่ียวข้องกบัการก าหนดสิ่งท่ีแสดงออกถึงสิ่งท่ี
อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีต้องการให้ผู้ บริโภคเกิดการรับรู้ผ่านทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทางด้าน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristic of 
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Goods)  ช่ื อเสียงของผู้ ขายหรือตราสินค้า (Brand) การออกแบบ (Design) การบรรจุภัณ ฑ์ 
(Packaging) การรับประกัน (Warranty) สี (Color) การให้บริการ (Servicing) วัตถุดิบ (Raw Material) 
ความปลอดภั ยของผลิ ตภัณ ฑ์  (Product Safety)มาตรฐาน  (Standard) ความ เข้ ากั น ได้ 
(Compatibility) คณุคา่ผลิตภณัฑ์ (Product Value) ความหลากหลายของสินค้า (Variety) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ความหมายพฤตกิรรมผู้บริโภค  

แบลคเวลล์และคณะ (Blackwell Roger D., 2006, pp.735) ได้ให้ค านิยามเก่ียวกับ
พฤติกรรมผู้ บริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และลักษณะของแต่ละบุคคลเม่ือท าการ
ประเมินผล (Evaluating) การได้รับ( Obtaining ) การใช้ (Using) และการด าเนินการภายหลงัการ
บริโภค (Disposing) สินค้าและบริการ 

คอทเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler Philip;& Armstrong Gary, 2007, pp. 128) กล่าวไว้
ว่า พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค (Consumer Buyer Behavior )หมายถึง พฤติกรรมการซือ้ของ
ผู้บริโภคขัน้สดุท้ายของบคุคลและครัวเรือนท่ีซือ้สินค้าและบริการเพ่ือการบริโภคสว่นบคุคล 

ชิฟ แมนและคนุค  (Schiffman Leon G.;& Kanuk Leslie Lazar, 2007, pp. 3-4) 
กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคล
ท าการค้นคว้า (Searching) การซือ้ (Purching) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) 
และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของ
เขา ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการตดัสินใจของแต่ละคนในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ เช่น เงิน เวลา และความ
พยายามในการบริโภคสินค้า และยงัรวมถึงลกัษณะของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคในแง่
ตา่งๆตอ่ไปนีคื้อ ซือ้อะไร ซือ้ท าไม ซือ้เม่ือไหร่ ซือ้บอ่ยแคไ่หน และใช้สินค้าบอ่ยแคไ่หน 

โมเวนและไมเนอร์ (Mowen J. C.;& Minor M., 1998, pp. 5) ให้ความหมายไว้ว่า 
พฤติกรรม ผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซือ้ และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้อง
กับการได้รับมา การบริโภคและการก าจดัอันเก่ียวกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ และความคิด 
จากการท่ีศกึษาความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค  

ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545, น. 11) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม 
ผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซือ้ การใช้ และการประเมินผลการ 
ใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคญัต่อการซือ้สินค้าและบริการทัง้ในปัจจุบนัและ 
อนาคต  
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จากการท่ีได้ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค 
หมายถึง การกระท าใด ๆ ของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซือ้ การใช้สินค้า และ
บริการ รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจ ซึ่งเป็นตวัน าหรือตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว  เพ่ือตอบสนอง 
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ ในการศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภค มกัใช้
ค าถาม 7 O’s หรือ 6 W’s และ 1 H เพ่ือหา ค าตอบเก่ียวกบัผู้บริโภค ดงันี ้
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ตาราง 1 ค าถาม / ค าตอบ ในการศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภค (7 o’s) 

ค าถาม (6 W’s และ 1 H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7 o’s) กลยุทธ์ทางการตลาดที่
เก่ียวข้อง 

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

เป็นค าถามเพ่ือทราบลกัษณะ

ของ กลุม่เปา้หมาย(Occupants) 

ซึง่ เก่ียวกบั  

1. ด้านประชากรศาสตร์ 

2. ภมูิศาสตร์  

3. จิตวิทยา  

4. พฤตกิรรม 

กลยทุธ์การตลาด (4 P’s) กบั

กลุม่เปา้หมายและสนองความพงึ

พอใจของกลุม่เปา้หมาย  

1. กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์  

2. กลยทุธ์ด้านราคา  

3. กลยทุธ์ด้านการจดัจ าหน่าย  

4. กลยทุธ์ด้านการสง่เสริม

การตลาด 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร      

(What does the consumer 

buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ 

(Objects)  

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการได้จาก

ผลิตภณัฑ์  ซึง่ก็คือ คณุสมบตัิ

หรือ องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ 

(product components) วา่เป็น

อยา่งไรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

และความแตกตา่งท่ีเหนือกว่าคู่

แขง่ขนั (competitive 

differentiation) 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product 

Strategies) ประกอบด้วย  

1. ผลิตภณัฑ์หลกั  

2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ เชน่ การ

บรรจ ุหีบหอ่ ตราสินค้า  รูปแบบ 

บริการ ฯลฯ 

3. ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ ความ

แตกตา่งทางการแขง่ขนั เชน่ความ

แตกตา่งด้านผลิตภฑัณ์บริการ

พนกังานและภาพลกัษณ์ เป็นต้น 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ค าถาม (6 W’s และ 1 H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7 o’s) กลยุทธ์ทางการตลาดที่
เก่ียวข้อง 

3.ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้  
(Why does the consumer 
buy?) 

เป็นวตัถปุระสงค์ในการซือ้ 
(Objectives) ผู้บริโภคซือ้สินค้า
เพ่ือ สนองความต้องการด้าน
ร่างกาย และด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ต้องศกึษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการซือ้ คือ  
1. ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทาง
จิตวิทยา  
2. ปัจจยัภายนอกประกอบด้วย     
ปัจจยัทางสงัคมและทาง
วฒันธรรม 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ  
1. กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์  
(Product Strategies)   
2. กลยทุธ์ด้านราคา (Price 
Strategies)  
3. กลยทุธ์ด้านชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ย Distribution  Channel 
Strategies)  
4. กลยทุธ์ด้านการสง่เสริม
การตลาด (Promotion  
Strategies)  เชน่ ในการ     
โฆษณาต้องศกึษาเหตจุงูใจในการ
ซือ้ของผู้บริโภค เพ่ือน ามาก าหนด
แนวความคิดและจดุขายในการ
โฆษณา หรือการขายโดยใช้
พนกังานขาย      
การประชาสมัพนัธ์การให้ขา่วสาร
ข้อมลูความรู้กบัผู้บริโภค 

4. ใครมีสว่นเก่ียวข้องในการ         
ตดัสินใจซือ้      
(Who participate in the 
buy?) 

กลุม่ตา่ง ๆ (Organizations) ท่ีมี 
อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้  
1. ผู้ ริเร่ิม  
2. ผู้ มีอิทธิพล  
3. ผู้ตดัสินใจซือ้  
4. ผู้ ซือ้  
5. ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์การ
โฆษณาและหรือการสง่เสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุม่อิทธิพล 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ค าถาม (6 W’s และ 1 H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7 o’s) กลยุทธ์ทางการตลาดที่
เก่ียวข้อง 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด      

(When does the consumer 

buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occassions) 

ผู้ ซือ้จะซือ้ชว่งไหน เชน่ เดือนใด

ของปี หรือชว่งฤดกูาลของปี ชว่ง

วนัใด  ของเดือน ชว่งเวลาใด   

ของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาล

วนัส าคญั ตา่งๆ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์ส่งเสริม

การตลาด (Promotion 

Strategies) เชน่ จะโฆษณา

เม่ือใดหรือท าการ สง่เสริมการขาย

เม่ือใดจงึจะสอดคล้อง กบัโอกาส

ในการซือ้ 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน      

(Where does the 

consumer buy?) 

ชอ่งทางหรือแหลง่ (Outlet)  

ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ เชน่   

ร้าน สะดวกซือ้ใกล้บ้าน 

ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต 

ห้างดสิเคาน์สโตร์ เป็นต้น 

กลยทุธ์ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

(Distribution Channel 

Strategies) บริษัทจะน า

ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด เปา้หมาย

โดยพิจารณาวา่จะผา่น 

คนกลางตา่ง ๆ อย่างไร 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร      

(How does the consumer 

buy?) 

ขัน้ตอน (Operations) ในการ

ตดัสินใจซือ้ จะประกอบด้วยการ 

ตดัสินใจซือ้  5 ขัน้ คือ  

1. รับรู้ปัญหา  

2. ค้นหาข้อมลู  

3. การประเมินทางเลือก  

4. การตดัสินใจซือ้  

5. ความรู้สึกภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ กลยทุธ์การ

สง่เสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) เชน่ ในการขายโดยใช้ 

พนกังานจะก าหนดศลิปะในการ

ขาย และวตัถปุระสงค์ในการขาย

ให้ สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน

การ ตดัสินใจ 

 

ท่ีมา : ศริิวรรณ , ปริญ และคณะ. 2546 : 193 
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โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค   
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตจุงูใจ

ท่ี ท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้ 
เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้ นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) ซึ่ง 
เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ จะ 
ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผู้ ซือ้ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) 
หรือการตดัสินใจของผู้ ซือ้ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2541, น. 
128-130)  

 

 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบพฤตกิรรมผู้ ซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของ
ผู้บริโภค  

ท่ีมา : ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2541, น.128-130) 
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จากโมเดลแสดงรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผู้ ซือ้ อธิบายได้ดงันี ้
1. สิ่งกระตุ้ น (Stimulus) สิ่งกระตุ้ นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย ( Inside 

Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิ่ง 
กระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตจุงูใจให้เกิด 
การซือ้สินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจให้ซือ้ด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้น 
ภายนอกประกอบด้วย 2 สว่นคือ  

1.1 สิ่งกระตุ้ นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้ นท่ีนักการ
ตลาด สามารถควบคมุและต้องจดัให้มีขึน้ เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบด้วย  

1.1.1 สิ่งกระตุ้ นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงาม เพ่ือกระตุ้นความต้องการ  

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม 
กบัผลิตภณัฑ์โดยพิจารณาจากลกูค้าเปา้หมาย  

1.1.3 สิ่งกระตุ้ นด้านการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution หรือ 
Place) เช่น   จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้น 
ความต้องการซือ้ 

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์ 
อนัดีกบับคุคลทัว่ไปเหลา่นี ้ถือวา่เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้ 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคท่ีอยู่
ภายนอก องคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ 
ผู้บริโภคเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้าน 
ฝาก-ถอนเงินอตัโนมตัสิามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึน้  

1.2.3 สิ่ งกระตุ้ นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น 
กฎหมายเพิ่ม หรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้
ซือ้ 
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1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ใน  เทศกาลตา่ง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าในเทศกาลนัน้ ๆ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนกึคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนกึคิดของ 
ผู้ ซือ้ท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยายาม
ค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ ซือ้และ
กระบวนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

2.1 ลักษณะผู้ ซือ้ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ ซือ้มีอิทธิพลจาก 
ปัจจยัตา่ง ๆ  คือ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา  

2.1.1 ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพัน 
บคุคลในกลุ่มไว้ด้วยกนับคุคลจะเรียนรู้วฒันธรรมภายใต้กระบวนการทางสงัคม วฒันธรรมจะเป็น 
สิ่งท่ีก าหนดความต้องการและพฤตกิรรมของบคุคล แบง่ออกเป็น  

ก. วัฒนธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นสิ่งท่ีก าหนดความต้องการซือ้และ 
พฤติกรรมการซือ้ของบคุคล ตวัอย่าง ลกัษณะนิสยัของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรม 
ของสงัคมไทย ได้แก่ รักความเป็นอิสระ รักพวกพ้อง มีใจเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ชอบความโอ่อ่า ปัจจัย 
เหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้า เช่น การซือ้รถยนต์ การท าบุญ การเลีย้งเพ่ือน การแต่ง 
กาย เป็นต้น  

ข. วัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  (Subculture) 
วฒันธรรมกลุม่ยอ่ยมีรากฐานมาจากเชือ้ชาต ิศาสนา สีผิว พืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ท าให้ 
วฒันธรรมย่อยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการซือ้และการบริโภคสินค้าแตกต่างกัน และในกลุ่ม 
เดียวกันจะมีพฤติกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน ตวัอย่าง การซือ้อาหารในแต่ละกลุ่มวฒันธรรมย่อยจะมี 
ลักษณะท่ีแตกต่าง การเสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตท้องท่ีต้องค านึงถึงว่าเป็นท่ีต้องการของ 
วฒันธรรมยอ่ยหรือไม่ และต้องค านึงถึงวา่ผลิตภณัฑ์นัน้ไมข่ดัตอ่วฒันธรรมพืน้ฐานและวฒันธรรม 
กลุม่ยอ่ย  

1) กลุ่มเชือ้ชาติ (Nationality Groups) เชือ้ชาติต่าง ๆ ได้แก่ ไทย จีน 
องักฤษอเมริกนั ฯลฯ แตล่ะเชือ้ชาตจิะมีกิจกรรม รสนิยม ความชอบ และการบริโภคท่ีแตกตา่งกนั  

2) กลุ่มศาสนา (Religious Groups) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ ชาว
พทุธศาสนา ชาวคริสต์ ฯลฯ แตล่ะกลุ่มมีความชอบและข้อห้ามท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่การ
บริโภค ผลิตภณัฑ์ 
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3) กลุ่มสีผิว (Racial Groups) กลุ่มสีผิวตา่ง ๆ เช่น ผิวด า ผิวขาว ผิว
เหลือง    แตล่ะกลุม่จะมีแบบของวฒันธรรมและทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั 

ค. ชัน้ของสังคม (Social Class) การจัดล าดับบุคคลในสังคมออกเป็น 
กลุ่มท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันจากระดบัสูงไประดบัต ่า สิ่งท่ีน ามาใช้ในการแบ่งชัน้ของสงัคม คือ 
อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกลู หรือชาติก าเนิด ต าแหน่งหน้าท่ี บคุลิกลกัษณะของบคุคล การศกึษา 
ชัน้ของสงัคมจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดตลาดเป้าหมาย ก าหนดต าแหน่ง 
ผลิตภัณฑ์ และศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมาย รวมทัง้จดัส่วนประสมทางการตลาดให้ 
สามารถสนองความต้องการได้ถูกต้อง ชัน้ของสงัคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดบั และเป็น 
กลุม่ยอ่ยได้ 6 ระดบั ดงันี ้ 

1) ระดบัสงู (Upper Class) แบง่เป็นกลุม่ยอ่ยได้ 2 กลุม่ คือ  
1.1) ระดบัสูงอย่างสูง (Upper Upper Class) ได้แก่ ผู้ ดีเก่าและ

ได้รับมรดกจ านวนมาก เน่ืองจากกลุ่มนีมี้อ านาจซือ้พอเพียง สินค้าท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มนี ้ได้แก่ 
สินค้าฟุ่ มเฟือย เชน่ เพชร รถยนต์ราคาแพง บ้านราคาแพง  

1.2) ระดับสูงอย่างต ่า (Lower Upper Class) ได้แก่ผู้ บ ริหาร
ระดบัสงู เศรษฐี สินค้าท่ีมีเปา้หมายท่ีกลุม่นีจ้ะคล้ายคลงึกบัข้อ 1.1 

2) ระดบักลาง (Middle Class) แบง่เป็นกลุม่ยอ่ยได้ 2 กลุม่ คือ 
2.1) ระดบักลางอย่างสงู (Upper Middle Class) ได้แก่ ผู้ ท่ีได้รับ

ความส าเร็จทางอาชีพพอสมควร สินค้าท่ีมีเปา้หมายท่ีกลุม่นี ้ได้แก่ บ้าน เสือ้ผ้า รถยนต์ท่ีประหยัด
นํ้ามนั เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในครัวเรือน  

2.2) ระดบักลางอย่างต ่า (Lower Middle Class) ได้แก่ พนกังาน
ระดบัปฏิบตัิงาน และข้าราชการระดบัปฏิบตัิงาน สินค้าท่ีมีเปา้หมายท่ีกลุ่มนี ้ได้แก่ สินค้าจ าเป็น
แก่การครองชีพ และราคาประหยดั  

3) ระดบัต ่า (Lower Class) แบง่เป็นกลุม่ยอ่ยได้ 2 กลุม่ คือ  
3.1) ระดับต ่าอย่างสูง (Upper Lower Class) ได้แก่ กลุ่มผู้ ใช้

แรงงาน และมีทักษะพอสมควร สินค้าท่ีมีเป้าหมายท่ีกลุ่มนี ้ได้แก่ สินค้าจ าเป็นแก่การครองชีพ
และราคาประหยดั  

3.2) ระดบัต ่าอย่างต ่า (Lower Lower Class) ได้แก่ กรรมกรท่ีมี
รายได้ต ่า สินค้าท่ีมี เปา้หมายท่ีกลุม่นีมี้ลกัษณะคล้ายคลงึกบัข้อ 3.1  
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2.1.2 ปั จ จั ย ด้ าน สั งค ม  (Social Factor)  เป็ น ปั จ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใน 
ชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ ซือ้ 

ก. กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไปเก่ียวข้อง
ด้วย กลุ่มนีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ทศันคติ ความคิดเห็น และคา่นิยมของบคุคลในกลุม่อ้างอิง กลุ่มอ้างอิง
แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ  

1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือสนิท และ
เพ่ือนบ้าน  

2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชัน้น าใน
สงัคม      เพ่ือนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บคุคลกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อ
บุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการด าเนิน ชีวิต เน่ืองจากบุคคลต้องการให้เป็นท่ี
ยอมรับของกลุม่จงึปฏิบตัติาม 

ข. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ 
ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมซือ้ของครอบครัว
การเสนอขายสินค้าอุปโภคก็ต้องค านึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่ น หรือ 
ยโุรป ซึง่จะมีลกัษณะแตกตา่งกนั  

ค. บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวข้องกับ 
หลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การ และสถาบนัตา่ง ๆ บคุคลจะมีบทบาทและสถานะ 
ท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมี 
บทบาทเป็นผู้คิดริเร่ิม ผู้ตดัสินใจ ผู้ มีอิทธิพล ผู้ ซือ้ และผู้ ใช้สถานะของชาวไทยเป็นช่างเท่าหน้า 
ส่วนหญิงมักจะมีแนวโน้มเป็นช้างเท้าหลัง ซึ่งความคิดนีจ้ะเข้าไปเก่ียวข้องกับการตดัสินใจซือ้ 
สินค้า  

2.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ ซือ้ได้ รับ 
อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ตอนวฏัจักรชีวิตครอบครัว 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศกึษา รูปแบบการด ารงชีวิตบคุลิกภาพ และแนวความคดิสว่นตวั  

ก. อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การ
แบ่ง   กลุ่มผู้บริโภคตามอายุประกอบด้วย ต ่ากว่า 6 ปี  ช่วงอายุ 6-11 ปี  ช่วงอายุ 11-19 ปี ช่วง 
อาย ุ20-34 ปี  ช่วงอาย ุ35-49 ปี ช่วงอาย ุ50-64 ปีขึน้ไป เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ่
และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ  
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ข. ขัน้ตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการ 
ด าเนินชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมี 
อิทธิพลตอ่ความต้องการทศันคต ิและคา่นิยมของบคุคล ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์และ
พฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั  

วฏัจักรครอบครัวประกอบด้วยขัน้ตอน แต่ละขัน้ตอนจะมีลักษณะ
การบริโภคแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 เป็นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว (The Bachelor Stage) 
มกัจะซือ้สินค้าอปุโภค สว่นตวั สนใจด้านการพกัผอ่นหยอ่นใจ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง  

ขัน้ท่ี 2 คู่สมรสใหม่และยังไม่มีบุตร (Newly Married Couples) 
มกัจะซือ้สินค้าถาวร รถยนต์ ตู้ เย็น เตาไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็น  

ขัน้ท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบตุรคนเล็กอายตุ ่ากว่าหกขวบ (Full Nest I) 
มกัจะซือ้สินค้าถาวร ท่ีใช้ในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น และยงัซือ้ผลิตภณัฑ์
ส าหรับเด็ก   เช่น อาหารเดก็ ยา เสือ้ผ้า และของเล่นเด็ก รวมทัง้จะมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ใหม่
เป็นพิเศษ  

ขัน้ท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็กอายมุากกว่าหกขวบ (Full Nest 
II) มีฐานะการเงินดีขึน้ ภรรยาอาจจะท างานด้วยเพราะบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว สินค้าท่ีบริโภค ได้แก่ 
อาหาร เสือ้ผ้า เคร่ืองเขียน แบบเรียน และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับบตุร 

ขัน้ท่ี 5 ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายมุากและมีบตุรโตแล้วแตย่งัไม่
แต่งงาน (Full Nest III) ฐานะการเงินดีสามารถซือ้สินค้าถาวร และเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า 
ผลิตภัณฑ์ท่ีบริโภค อาจจะเป็นรถยนต์ บริการของทันตแพทย์ การพักผ่อนและการท่องเท่ียวท่ี
หรูหราบ้านขนาดใหญ่กวา่เดมิ  

ขัน้ท่ี 6 ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายมุากมีบตุรแยกครอบครัวแล้ว
ยังท างานอยู่ (Empty Nest I) มีฐานะการเงินดี อาจต้องย้ายไปอยู่อพาทเมนต์ ชอบเดินทาง 
พกัผอ่น บริจาคทรัพย์สิน บ ารุงศาสนาและชว่ยเหลือสงัคม  

ขัน้ท่ี 7 ครอบครัวท่ีบดิามารดาอายมุาก มีบตุรแยกครอบครัวแล้ว 
และออกจากงานแล้ว (Empty Nest II) กลุ่มนีร้ายได้ลดลง อาศยัอยูใ่นบ้าน จะซือ้ยารักษาโรคและ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้สงูอาย ุ

ขัน้ท่ี 8 คนท่ีอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจาก
กนั และยงัท างานอยู ่(Solitary Survivors, In Labor Force) 
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ขัน้ท่ี 9 คนท่ีอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจาก
กนั และออกจากงานแล้ว (Solitary Survivors, Retired) คา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่เป็นคา่รักษาพยาบาล  

ค. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น
และความต้องการสินค้า และบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซือ้ชุดท างาน และสินค้า 
จ าเป็น ประธานกรรมการบริษัท และภรรยาจะซือ้เสือ้ผ้าราคาสงูหรือตัว๋ เคร่ืองบิน ซึ่งนกัการตลาด
จะศกึษาวา่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีบคุคลในอาชีพไหนสนใจท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดให้สนอง
ความต้องการให้เหมาะสม 

ง . โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic Circumstances) โอกาสทาง 
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซือ้ โอกาสเหล่านี ้
ประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อ านาจการซือ้และทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน นักการ 
ตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล โดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด 
และก าหนดตลาดเปา้หมาย 

ฉ . รูปแบบการด าเนิน ชีวิต  (Life style) แบบการด ารงชีวิตขึ น้กับ 
วฒันธรรมชัน้ของสงัคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ 
ของบุคคลขึน้อยู่กับการด ารงชีวิต ตวัอย่างรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคสินค้า 
คนท่ีชอบเท่ียวกลางคืน ชอบการพกัผ่อนหย่อนใจ การบริโภคอาหารนอกบ้าน หรือเคร่ืองดองของ 
เมา สว่นคนท่ีสมถะจะบริโภคสินค้าท่ีจ าเปน อา่นหนงัสือ  

2.1.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซือ้ของบุคคล 
ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคต ิ
และบคุลิกภาพ ดงันี ้ 

ก. การจงูใจ (Motivation) เป็นวิธีการท่ีจะชกัน าพฤติกรรมของบุคคล ให้
ปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ พฤตกิรรมมนษุย์เกิดขึน้ต้องมีสิ่งจงูใจ (Motive) หรือสิ่งกระตุ้น การจงูใจมี
วตัถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ (Needs) โดยอาศยัสิ่งจูงใจหรือสิ่ง กระตุ้น
ทางการตลาด การท่ีจะจดัสิ่งกระตุ้นอยา่งไรนัน้จ าเป็นต้องศกึษาความต้องการของมนษุย์ 

ข. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเลือกจัดประเภท 
ตีความ และรับรู้ข้อมูลท่ีได้รับ บุคคลท่ีถูกกระตุ้นให้ตัดสินใจปฏิบัติจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน 
บุคคลสองคนในภาวะถูกกระตุ้นอย่างเดียวกันและสถานการณ์อย่างเดียวกันจะปฏิบตัิต่างกัน 
เน่ืองจากการรับรู้ท่ีตา่งกนั การรับรู้ของบคุคลจงึมีความส าคญัตอ่ผู้ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด  
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ค. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึน้เม่ือบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimuli) และ จะ
เกิดการตอบสนอง (Response) สิ่งกระตุ้นนัน้ ซึ่งการโฆษณาซํ้าอีกถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้การ
เรียนรู้และซือ้สินค้า และใช้สินค้านัน้เป็นประจ า (เป็นการตอบสนองของผู้บริโภค) 

ง. ทัศนคติ (Attitudes) เป็นตัวท่ีท าให้เกิดการตอบสนองในระหว่าง 
บคุคลออกมาแตกตา่งกันซึ่งหมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นไปในทิศทางท่ีสม ่าเสมอ ทศันคติเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือ ในขณะเดียวกนัความเช่ือ 
ก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และความเช่ือเป็นพลังโดยตรงท่ีส่งผลกระทบถึงการรับรู้ของผู้ บริโภค 
พฤติกรรมในการซือ้และการรับรู้ของบคุคลโดยการเลือกกลัน่กรองเอาตวักระตุ้นใด ๆ ท่ีไม่ขดัแย้ง 
กบัทศันคติท่ีมีอยู่ของบุคคล นอกจากนีย้งัสามารถบิดเบือนการรับรู้ข่าวสารและส่งผลกระทบต่อ
ระดบัความทรงจ าของบคุคล 

ฉ . บุคลิกภาพ (Personality) เป็นโครงสร้างทางจิตวิทยาท่ีมีความ
ซบัซ้อนเก่ียวกบัเร่ืองของความเข้าใจตนเองของบคุคล คณุลกัษณะท่าทางและบทบาท บคุลิกภาพ 
หมายถึง ผลรวมของแบบแผนของคณุลกัษณะของบคุคลแตล่ะคนท่ีท าให้มีลกัษณะเฉพาะ 

ช. ความเข้าใจตนเอง (The Self-Concept) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก าหนด 
พฤติกรรมของบุคคลได้มีนักจิตวิทยาบางคนได้แยกความแตกต่างระหว่างความเข้าใจตนเองท่ี
แท้จริง (Actual Self-Concept) คือ วิธีท่ีบุคคลเข้าใจเก่ียวกับตนเองและความเข้าใจตนเองท่ีเป็น
อดุมคต ิ(Ideal Self-Concept) คือ วิธีการท่ีบคุคลต้องการให้ตนเองถกูมองหรือปรารถนาให้ตนเอง 
เข้าใจเก่ียวกับตนในแบบใด ซึ่งท าให้นักการตลาดสามารถคาดได้ว่า อะไรคือเป้าหมายของ 
ผู้บริโภค 

2.2 กระบวนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย
ขัน้ตอน คือ การรับรู้ ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผู้บริโภคหรือผู้
ซือ้ (Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้ 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice)  
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)  
3.3 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Choice) 
3.4 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount)  
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จากทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า การศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภค เป็นการศกึษาถึง กระบวนการการ
ตัดสินใจและการกระท าของบุคคลในการค้นหาความต้องการและซือ้หรือใช้ บริการท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ซึ่งในการตดัสินใจซือ้หรือการใช้บริการจะมีปัจจยั ตา่ง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องและ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสองปัจจัยหลัก ๆ คือ ปัจจัยภายใน(Internal Factors) ได้แก่ แรงจูงใจ 
(Motives) บุคลิ กภาพ (Personality) ทัศนคติ  (Attitude) การรับ รู้  (Perception) และการเรียน รู้ 
(Learning) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ได้แก่ ครอบครัว (Family) ชัน้ทางสังคม (Social 
Class) วฒันธรรม (Culture) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) และในการตดัสินใจของผู้บริโภค จะมี
กระบวนการในการตดัสินใจ เป็นขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คือ  

1. การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา)  
2. การค้นหาข้อมลู 
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตดัสินใจซือ้  
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของผู้ บริโภคนัน้ มี
กระบวนการท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งขึน้อยู่กับหลายปัจจยั โดยเฉพาะการตดัสินใจซือ้ท่ีเกิด
จากกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  ประเภทของผลิตภัณฑ์ (what) วตัถุประสงค์ใน
การซือ้เพ่ืออะไร (why) ผู้ ซือ้ได้ข้อมูลจากแหล่งใด (where) ผู้ ซือ้ซือ้ในช่วงเวลาใด (when)  ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกบัผู้ ซือ้เป็นใคร (who) ผู้ ซือ้ด าเนินการซือ้อยา่งไร (how) ในราคาเท่าใด 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (Integrated Marketing 
Communication) 

เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 28) ได้ให้ค าจ ากัดความของการส่ือสารการทางการตลาด เชิง
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนา 
แผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายคือ การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของการตลาด โดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand Contacts) เพ่ือให้ผู้ บริโภค 
กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเช่ือมั่นในตราสินค้าใดตรา
สินค้าหนึง่  
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การติดต่อส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการหรือการติดต่อ ส่ือสารทางการตลาดท่ีจะต้อง
ใช้การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรนัน้ เป็นกระบวนการของการพิจารณาแผนงานของการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาด ท่ีต้องใช้การส่ือสาร    เพ่ือจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ เปล่ียนแปลงโครงสร้างความคิดอันจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งเคร่ืองมือในการส่ือสารอาจใช้ทัง้ส่ือและไม่ใช้ส่ือ แตล่ะเคร่ืองมือจะมีความเก่ียวข้องกัน 
ไม่ได้เน้นท่ีเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหนึ่งเป็นหลกัการเลือกใช้   การส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนเป็นกลยุทธ์ท่ีเป็นเอกภาพ ซึ่งถึงแม้ว่าการโฆษณาและเคร่ืองมือส่ือสาร
อ่ืน ๆ นัน้จะมีบทบาทและหน้าท่ีทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนัไป แต่จดุมุ่งหมายหลกัของการส่ือสารนัน้ 
คือการน าไปสู่การสร้างตราสินค้า (Brand Equity) 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปลักษณะท่ีส าคญัของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การได้ดงันี ้(เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 49)  

1. เป็นกระบวนการ (Process) ท่ีจะต้องกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยการใช้การ
ส่ือสารหลายรูปแบบ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีว่าใช้มากท่ีสุด (Maximized) ใช่เหมาะสมท่ีสุด 
(Optimized) และใช้ต ่าท่ีสดุ (Minimized) กลา่วคือ เลือกใช้เฉพาะเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ 

2. เป็นการส่ือสารท่ีโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย (Persuasive Communication) และใช้
เคร่ืองมือนัน้ตามความเหมาะสมกับระยะเวลานัน้ ๆ เช่น การสร้างความเข้าใจดด้วยการให้
สมัภาษณ์ กระตุ้นยอดขายด้วยการใช้การส่งเสริมการขาย และการขยายตลาดให้กว้างด้วยการ
โฆษณา  

3. เปา้หมายของการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ คือ การมุ่งสร้างพฤตกิรรม ไม่ใช่
เพียงแค่การสร้างทัศนคติ หรือการรับรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณา
วิธีการส่ือสาร  ตราสินค้า ซึ่งหมายถึงโอกาสท่ีกลุ่มเปา้หมายจะพบตราสินค้า โดยใช้ความใกล้ชิด 
ความคุ้นเคยน าไปสู่ความชอบ (Familiarity lead liking) และอาศยัความเช่ือท่ีว่ายิ่งเพิ่มความรู้ใน 
ตราสินค้า (Brand Knowledge) ก็ยิ่งเพิ่มความชอบได้ เพราะความรู้ในตราสินค้าเป็นไปใน
ทางบวก การพบเห็นตราสินค้าจะสร้างความรู้ ความคุ้นเคย และความเช่ือมัน่  

4. เป็นกระบวนการท่ีท าในระยะยาว (Long run) และมีการกระท าต่อเน่ืองกัน 
(Continuity) เน่ืองจากการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ต้องอาศัยเคร่ืองมือร่วมกัน โดยให้
น า้หนัก ตามความส าคญัของแต่ละเคร่ืองมือ ดงันัน้ จึงต้องเลือกว่าจะใช้เคร่ืองมือใดมากท่ีสุด 
เคร่ืองมือใด น้อยท่ีสดุ ทัง้นีต้้องมีการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสดุ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การจงึเป็น กระบวนการท่ีต้องกระท าในระยะยาวและต้องท าตอ่เน่ืองกนั  
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5. ใช้การส่ือสารในตราสินค้า (Brand contact) ในการวางแผนการสง่เสริมการตลาด 
(Promotion Planning) ตามหลักส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะต้องพยายามครอบคลุม
กิจกรรมทาง  ท่ีใช้ส่ือทุกชนิด (All Media Activities) และกิจกรรมท่ีไม่ใช่ส่ือทัง้หมด (Non-Media 
Activities) 

จากความหมายข้างต้น การส่ือสารการทางการตลาดเชิงบูรณาการ จึงเป็นการ
ส่ือสาร การตลาดท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานของการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการจูงใจ 
โน้มน้าว และตดัสินใจซือ้สินค้าของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายคือ การท่ีจะมุ่งเปล่ียนแปลง
โครงสร้าง ความคิด เพ่ือสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
การตลาด โดยใช้เคร่ืองมือทัง้รูปแบบท่ีเป็นส่ือ และไม่ใช้ส่ือ มีการวางแผนเป็นกลยุทธ์ท่ีเป็น
เอกภาพ ซึ่งจดุมุง่หมายหลกัของการส่ือสารการทางการตลาดเชิงบรูณาการ คือการน าไปสงูความ
เช่ือมัน่ในตราสินค้า 

 
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 60) ได้รวบรวมเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การไว้ ดงันี ้ 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การซือ้พืน้ท่ีส่ือต่าง ๆ เพ่ือเสนอขาย
แนวความคดิสินค้าหรือบริการ  

2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย  และสังคมโดยรวม เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ ความเข้าใจอัน
ถูกต้อง และความร่วมมือ รวมทัง้เพ่ือแก้ไขหรือจ ากัดความเข้าใจผิดหรือสถานการณ์ท่ีไม่ดี
ทัง้หลายให้ดีขึน้  

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการชกัจงูใจให้เกิด
การซือ้สินค้าหรือบริการในระยะเวลาท่ีต้องการ  

4. การใช้พนกังานขาย (Personal Selling) หมายถึง การน าเสนอและขายสินค้า
โดย ใช้พนกังานพดูคยุกบัลกูค้าเปา้หมายโดยตรง  

5. การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดท่ีใช้เคร่ืองมือการ
ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยตรง สามารถท าได้โดยพนักงานเดินทางไปหาลูกค้าถึงบ้าน
หรือ การส่งจดหมาย เอกสาร ไปแนะน าสินค้าหรือบริการ หรือเสนอผ่านขายสินค้าทางโทรทศัน์ 
เป็นต้น  
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6. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) หมายถึง การจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสพิเศษตา่ง ๆ เชน่ วนัส าคญัทางศาสนา วนัครบรอบบริษัท การจดัประกวด เป็นต้น 

7. การจดัแสดงสินค้า (Display) หมายถึง การจัดตวัอย่างสินค้าให้ลูกค้าไปชม
ประกอบการตดัสินใจซือ้ 

8. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือ (Merchandising) หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
และ สิ่งท่ีติดอยู่กบัผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถส่ือสารเก่ียวกบัตราสินค้าหรือตราสินค้ากบักลุ่มเปา้หมาย
ได้ 

9. การใช้ลิขสิทธ์ิ (Licensing) หมายถึง การขายลิขสิทธ์ิให้กับผู้ อ่ืน ไปท าสินค้า
ขาย ซึ่งต่างกับการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตไว้แจกหรือแถม แต่การให้ลิขสิทธ์ิคือ
การให้ บริษัทผู้ อ่ืนเป็นผู้ผลิตหรือบริการโดยใช้ตราสินค้าเดมิของผู้ให้ลิขสิทธ์ิ  

10. ส่ือเคล่ือนท่ี (Transit Media) หมายถึง การใช้ยานพาหนะ เป็นส่ือในการ
แสดง ตราสินค้า  

11. การใช้ปา้ย (Signage) หมายถึง การใช้ปา้ยตา่ง ๆ เพ่ือส่ือตราสินค้า  
12. การสัมมนา (Seminar) หมายถึง การจัดสัมมนาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจ ซึง่เก่ียวข้องกบัสินค้าหรือบริการ หรือสามารถสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบับริษัทได้  
13. การบรรจุภัณ ฑ์  (Packaging) หมายถึง การออกแบบหีบห่อท่ี เป็นส่ือ 

สามารถให้คณุคา่   และสาระของตวัสินค้าได้  
14. การใช้พนกังาน (Employee) หมายถึง การจดัการท่ีดีเก่ียวกับพนักงาน ท า

ให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อบริษัท และจะส่งเสริมให้บริษัทเจริญก้าวหน้าเม่ือไปท่ีใดก็จะ
กลา่วถึง บริษัทแตใ่นทางท่ีดี 

15. การให้บริการ (Services) หมายถึง การให้บริการตา่ง ๆ ของบริษัทท่ีให้ลกูค้า
ประทบัใจ  

16. การจดันิทรรศการ (Exhibitions) หมายถึง การจดังานเพ่ือให้ลกูค้าได้พบเห็น
สินค้า เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเรียนรู้และศกึษาเก่ียวกบัสินค้านัน้ได้  

17. การจดัท าคู่มือ (Manual) หมายถึงการจดัพิมพ์เอกสารแนะน ารายละเอียด
ตา่ง ๆ ของสินค้าท าให้ลกูค้ามีความรู้เก่ียวกบัตวัสินค้า  

18. การฝากอบรม (Training) หมายถึง การจดัการแนะน าและให้ความรู้เก่ียวกบั
สินค้า  
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19. การสาธิต (Demonstrations) หมายถึง การสาธิตการใช้สินค้าเพ่ือให้ลูกค้า
ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของสินค้า 

20. การจดัโชว์รูม (Showroom) หมายถึงการจดัแสดงสินค้า เพ่ือให้ลกูค้าได้เห็น
ถึงรายละเอียดและรูปแบบตา่ง ๆ ของสินค้า 

21. เครือข่ายของการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) หมายถึง การมี
เว็บไซต์ท่ี กลุ่มเป้าหมายสามารถเปิดหาข้อมูลรายละเอียดกับบริษัทและสินค้า อย่างไรก็ตาม
เคร่ืองมือหรือกิจกรรมส่ือสารการตลาดสามารถท าได้มากมาย ผู้ ท่ีท าการส่ือสารการตลาดสามารถ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์เองได้ ตามสถานการณ์ โอกาส และความเหมาะสม โดยเคร่ืองมือหรือกิจกรรม
ส่ือสารการตลาดแต่ละประเภทมีคณุสมบตัิเด่นและคณุสมบตัิด้อย แตกต่างกันออกไป ดงันัน้ใน
การเลือกใช้เคร่ืองมือหรือกิจกรรมส่ือสารการตลาดประเภทใดนัน้ จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการส่ือสาร 
เพราะการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีถูกต้องจะ น าไปสู่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
และบรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
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วิธีการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
กิจกรรมและเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีตราสินค้าใช้ในการติดต่อส่ือสารกับ 

ผู้บริโภค (IMC Contact Point) 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 วิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand Contact Point) 

ท่ีมา: ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 60)  

 
ในปัจจุบันมีกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิ งบู รณาการท่ี ใช้ ในการส่ือสารไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายโดยเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริง และคุณค่าตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่าน 
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด และเคร่ืองมือเหล่านีจ้ะต้องพูดในเนือ้หาเดียวกนั (Speak With One Voice) 
เพ่ือสนบัสนุนและตอกยํ้าตราสินค้า และท าให้ผู้บริโภคเข้าใจรับรู้และมีทศันคติท่ีดีตอ่ตรา สินค้าและ
พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าในท่ีสุด หน้าท่ีหลักของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการคือการให้
ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าด้วย เคร่ืองมือทางการตลาด และจ านวนข้อมูลท่ีสามารถท าให้ผู้บริโภคมองเห็น
คณุค่าของตราสินค้า ย่ีห้อนัน้ได้ ดงันัน้เคร่ืองมือและส่ือท่ีใช้ส่ือสาร (Contact Point) ตามวิธีการของ
การส่ือสารการตลาด เชิงบรูณาการประกอบไปด้วย (ฐิตารีย์ อินเทวา, 2550, น. 16)  
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1. การโฆษณา (Advertising) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2541, น. 189-191) 
สมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า การโฆษณาเป็นกิจกรรมส่ือสารใด ๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกบัการเสนอและสง่เสริมความคิดเห็นเก่ียวกบัสินค้า บริการความคดิ โดยทีผู้อปุถมัภ์และ 
ผ่านส่ือท่ีมิใช่ตวับคุคล โดยทีคา่ใช้จ่ายเก่ียวข้องด้วย การโฆษณามีลกัษณะเป็นการเสนอข้อมลูท่ี 
ถกูต้องตอ่สงัคม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลซ า้ ๆ กนัหลายครัง้ เพ่ือให้ผู้ ซือ้ยอมรับ รวมทัง้แสดงความ 
คดิเห็นด้วยภาพ เสียง หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นการให้ข้อมลูกบัคนจ านวนมาก การโฆษณาสามารถท า 
ได้หลาย ๆ ส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่ือก็จะมีข้อเด่น และ 
ข้อด้อยแตกตา่งกนัไป ในท่ีน่ีจะกลา่วถึงส่ือหลกัดงันี ้

- โทรทัศน์ เป็นส่ือท่ีเรียกร้องความสนใจได้ดี แต่มีราคาแพง เข้าถึงผู้บริโภคได้
น้อย ไม่สามารถอธิบายข้อดีของสินค้าได้หมด จึงใช้เพ่ือบอกจุดยืนของสินค้า (Product 
Positioning)  

- หนงัสือพิมพ์ เป็นส่ือท่ีสามารถอธิบายรายละเอียด คณุประโยชน์ ของสินค้าได้ 
ดี แตมี่ข้อเสียคือ อายขุองส่ือสัน้ เชน่ ถ้าเป็นหนงัสือพิมพ์รายวนั ก็จะมีอายเุพียง 1 วนัเทา่นัน้  

- นิตยสาร มีข้อดีและข้อเสียใกล้เคียงกบัหนงัสือพิมพ์ แตมี่อายส่ืุอท่ียาวนานกว่า
และสามารถเข้าถึงเปา้หมายได้ดีกวา่ เน่ืองจากนิตยสารแตล่ะฉบบัจะมีกลุม่ผู้อา่นเฉพาะ  

- วิทย ุไม่สามารถบอกรายละเอียดสินค้าได้หมด และยงัส่ือสารให้ผู้บริโภค เข้าใจ
ได้ยาก เพราะไมเ่ห็นภาพ จงึควรใช้เป็นส่ือเสริมมากกวา่เป็นส่ือหลกั 

2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับ 
กลุ่มเปา้หมาย และสงัคมโดยรวม เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ท่ีดี ความเช่ือถือ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง และ 
ความร่วมมือ รวมทัง้เพ่ือแก้ไขและก าจดัความเข้าใจผิด หรือสถานการณ์ท่ีไม่ดีทัง้หลายให้ดีขึน้ (เสรี 
วงษ์มณฑา, 2540, น. 28) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์สามารถจ าแนกได้ 6 ประเภท  

2.1 ส่ือบุคคล เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมุ่งในความหมายของส่ือค าพูด เช่น การ
สนทนา การอภิปราย การบรรยาย การประชมุ เป็นต้น  

2.1.1 การสนทนา หมายถึง การพดูคยุระหวา่ง 2 บคุคล ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพดู 
และ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายฟัง มีการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นผู้ ฟังซึง่กนัและกนั ปกตแิล้วการสนทนานี ้
จะมี บุคคลเก่ียวข้องอยู่ประมาณ 2 คนขึน้ไป วัตถุประสงค์ของการสนทนานัน้ค่อนข้างจะมี
ขอบเขตท่ี กว้างขวางและลึกซึง้ โดยพัฒนาไปตามความต้องการของผู้ ร่วมสนทนา ได้ทัง้ยงัเป็น
การส่ือสาร สองทางท่ีสมบูรณ์ ท่ีสุด การสนทนานัน้สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสมัพนัธ์ได้ทัง้ เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  
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2.1.2 การอภิปราย หมายถึง การใช้ส่ือบุคคลเป็นผู้อภิปรายจ านวน 1-5 คน 
โดยมี ผู้ รับฟังเป็นกลุม่บคุคลกลุม่หนึ่งในสถานท่ีท่ีสามารถจะเห็นหน้าซึ่งกนัและกนัได้ โดยมีจดุมัง่
หมาย เพ่ือท่ีจะชีแ้จงข้อเท็จจริง ให้ความรู้ความเข้าใจ หรือแสดงความคดิเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  

2.1.3 การบรรยาย หมายถึง การใช้ส่ือบุคคลมาพรรณนาถึงเร่ืองราวต่าง ๆ 
หรือ เหตกุารณ์ให้ผู้ ฟังได้รับทราบเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การบรรยายสรุปเป็นการกล่าว
สรุปให้ ผู้ ฟังเกิดความรู้ ความเข้าใจเป็นพืน้ฐานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ควรใช้การบรรยาย
ประกอบการควบคู ่เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้มากขึน้  

2.1.4 การประชมุ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประชาสมัพนัธ์ ในการควบคมุ
ขา่วสาร สาระความรู้ และความเข้าใจให้ตรงกนัและเหมือนกนั เพ่ือปอ้งกนัการส่ือสารอย่างไม่เป็น
ทางการจากแหลง่อ่ืนหรือการตีความคลาดเคล่ือนจากบคุคลหนึง่  

2.1.5 การสมัมนาและการฝึกอบรม เป็นการใช้ส่ือบุคคล ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
และมี ความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ละประสบการณ์ให้แก่ผู้ เข้าร่วมสมัมนา และฝาก
อบรมให้มี ความรู้ความเข้าใจ หากต้องการจะให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีสามารถประยุกต์ไปใช้ใน
การปฏิบตัิงาน ได้ควบคุมดขูองผู้ เช่ียวชาญต่าง ๆ นอกจากนีก้ารสัมมนาและฝากอบรมยังช่วย
เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้แก่หนว่ยงาน  

2.1.6 การพดูในท่ีประชมุชน เป็นการใช้ส่ือบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถใน
เร่ืองท่ี พูด มีทักษะตลอดจนเทคนิคการพูดท่ีดี น าข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มประชาชน
เป้าหมาย ตามชุมชนต่าง ๆ การพูดลักษณะนีอ้าจเป็นการพูดแบบปาฐกถา กล่าวค าปราศรัย 
กล่าวสนุทรพจน์ กล่าวเปิดงาน เป็นต้น ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้แก่หน่วยงาน ข้อพึงระวงัส าหรับการพดูโดยวิธีนีคื้อ ผู้พดูนัน้จะต้องเป็นบคุคลท่ีผู้ ฟังยอมรับและ
เป็นตวัแทนของหน่วยงาน โดยต้องให้ความส าคญัต่อการศึกษาบทบาทของส่ือบุคคล เพราะส่ือ
บุคคลสามารถ ท าให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง นํ้าเสียงประกอบการพูดซึ่งมี
อิทธิพลในการชกัจงู และเร้าความสนใจได้มากกวา่และยงัเป็นการส่ือสารสองทางทัง้ผู้พดูและผู้ ฟัง
สามารถโต้ตอบกนั ได้ทนัที  

2.2 ส่ือมวลชน เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ท่ีจะน าข่าวสารของหน่วยงาน
ไปสู่ มวลชน หรือประชาชนกลุ่มผู้ รับสารจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี ไ้ด้
ครอบคลุมถึง กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับข่าวสารท่ีเสนอโดยส่ือมวลชน แล้วความเช่ือถือของ
ข่าวสารนัน้ย่อมมีสงูอย่างแน่นอน หรือเวลาของส่ือมวลชน ส่ือมวลชนสามารถจ าแนกออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ 
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2.2.1 จ าแนกตามเทคนิคการผลิตของส่ือนัน้ มีอยู ่2 ประเภทคือ  
- ส่ือสิ่งพิมพ์ (Printed Media) เป็นส่ือท่ีอาศยัเทคนิคด้านการพิมพ์บน 

แผน่กระดาษโดยสร้างเป็นรูปเลม่ ในลกัษณะตา่ง ๆ เชน่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น  
- ส่ือประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting Media) เป็นส่ือ

ท่ีต้องอาศยัเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยแปลงภาพและเสียงเป็นคล่ืนวิทย ุเพ่ือส่งกระจายออกไป 
และก็เปล่ียนแปลงคล่ืนวิทยเุป็นภาพและเสียงให้ได้ยินทางวิทยกุระจายเสียง หรือได้ยินได้เห็นทาง 
วิทยโุทรทศัน์ เป็นต้น 

2.2.2 จ าแนกตามคณุลกัษณะของส่ือ อาจแบง่ได้เป็น 5 ประเภท คือ  
- หนงัสือพิมพ์ 
- นิตยสาร  
- วิทยกุระจายเสียง  
- วิทยโุทรทศัน์ 
- ภาพยนตร 

2.3 เอกสารและสิ่งพิมพ์ เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่ง ท่ี
หน่วยงาน เป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปยงัประชาชนเป้าหมายเอง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเผยแพร่
ความรู้ความ เข้าใจเก่ียวกับนโยบาย โครงสร้างและการบริหาร การให้บริการ ธุรกิจและกิจกรรม
ตา่ง ๆ และผล การปฏิบตัิงาน ตลอดจนความรู้สาระท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนทัว่ไป 
เอกสารและ สิ่งพิมพ์ท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์สามารถจ าแนกได้ 6 ประเภท คือ 

- หนงัสือพิมพ์  
- หนงัสือ  
- วารสาร  
- จดหมาย 
- แผน่พบั และเอกสารเย็บเลม่หรือจลุสาร  
- แผน่ประกาศหรือโปสเตอร์ 

2.4 ส่ือโสตทศัน์ เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ท่ีสามารถทัง้เสียงและภาพ 
เพ่ือเป็นการน าข่าวสารจากหน่วยงานไปสู่ประชาชน ส่ืโสตทัศน์ นี ถื้อเป็นส่ือเบื อ้งต้นท่ีนัก
ประชาสมัพนัธ์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงคณุลกัษณะ และรู้ถึงเทคนิคหรือวิธีการผลิตส่ือเหล่านี ้
ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ ในการเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมผสานกนัให้เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 



  41 

2.4.1 อุป ก รณ์ ห รือ เค ร่ือ ง มื อ  เป็ น เ ร่ือ งของ เค ร่ือ งกล  เค ร่ือ งยน ต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะต้องอาศัยวัสดุเป็นตัวน าข่าวสารท่ีใช้ประกอบด้วยจึง
สามารถถ่ายทอดไปยัง ประชาชน ได้แก่ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองเทปบนัทึกเสียง เคร่ืองเล่น
แผน่เสียง เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉายภาพทบึแสง เคร่ืองฉายฟิล์มสตริป 
เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียง เคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน์ ฯลฯ 

2.4.2 วัสดุ เป็นส่ือท่ีอาจใช้ได้ด้วยตัวของมันเอง และต้องใช้อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือจงึจะใช้ได้ เชน่ ภาพตา่ง ๆ สไลด์ แผน่เสียง ของตวัอยา่ง เป็นต้น  

2.4.3 วิธีการในท่ีนีห้มายถึง การน าส่ือโสตทัศน์ทัง้สองประเภทข้างต้นมา
น าเสนอ การน าเสนออาจเลือกเพียงส่ือหรือน าเสนออย่างผสมผสานหลายส่ือก็ได้ วิธีการน าเสนอ 
ได้แก่ การแสดงละคร การแสดงสาธิต ภาพยนตร์ การจดันิทรรศการ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้ บริโภค 
(Consumer Promotion) (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น.279-303) เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) เพ่ือจูงใจให้เกิดการซือ้ ซือ้ซํ้า ซือ้มากขึน้ ทดลองใช้ 
ฯลฯ การส่งเสริมการขายแบบนีถื้อว่าใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็นการดึงสินค้าออกจาก 
ร้านค้านัน่เอง ส าหรับเทคนิคการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภคนีมี้มากมายหลากหลายวิธีดวยกนั 
ในท่ีนีข้อกลา่วถึงตวัอยา่งการสง่เสริมการขายโดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ส่วนลด (Discount) หรือการลดราคา (Price Off) ข้อควรระวังคือ การลด
ราคาอย่างตอ่เน่ือง อาจส่งผลกระทบตอ่ภาพพจน์ของตราสินค้าได้ เช่น ผู้บริโภคอาจเข้าใจวา่เป็น
สินค้า ท่ีขาดคณุภาพ เป็นต้น  

3.2 ของแถม (Premium) เป็นวิธีท่ีผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหน่ายให้ของแถมในรูปแบบ 
ต่าง ๆ   เม่ือสินค้าครบตามจ านวนท่ีก าหนด สิ่งส าคัญคือ ของแถมนัน้จะสะท้อนถึงคุณภาพ 
ภาพลกัษณ์ และต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ของสินค้าด้วย 

3.3 การส่งพนักงานขายไปประจ าตามร้าน ( In-Store Girl) เพ่ือเชิญชวนหรือ 
แนะน าสินค้าให้กบัผู้บริโภค ณ สถานท่ีจ าหนา่ยสินค้า  

3.4 การชิงโชค (Sweepstakes) ได้รับความนิยมมากส าหรับผู้บริโภคในประเทศ
ไทย  

3.5 การจัดแสดงสินค้า (Display) การมีจุดแสดงสินค้าพิเศษในสถานท่ีจัด 
จ าหนา่ยสินค้า เชน่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือให้เป็นจดุสนใจของผู้บริโภคท่ีเดนิผา่นไปมา  
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3.6 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษในวาระ
ตา่ง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าไปมีส่วนร่วมกบัสินค้ามกัจะท าร่วมกบัรายการส่งเสริมการขาย
แบบอ่ืน ๆ  

3.7 การจัดประกวด (Contest) เป็นการจัดประกวดในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัสินค้า  

3.8 การส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างธุรกิจ (Cooperative Promotion) เป็น
การ ส่งเสริมการขายร่วมกบัผู้ อ่ืน เช่น ในกรณีท่ีมีงบประมาณน้อย ควรจดัร่วมกบัธุรกิจท่ีมีแนวคิด
และมี กลุม่ลกูค้าเปา้หมายใกล้เคียงกนั  

3.9 การส่งเสริมการขายร่วมกันในหลายสินค้า (Cross Merchandizing) เป็น 
เคร่ืองมือการขายส าหรับหลายสินค้า เชน่ การลดราคาในระหวา่งสายผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ 

4. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 113-114) 
ได้กล่าวสนบัสนุนถึงลกัษณะของการตลาดเชิงกิจกรรมว่า การจดักิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม 
ต้องท าให้น่าสนใจ และท าในสิ่งท่ีส่ือมวลชนสนใจ ดงันัน้ องค์ประกอบในงานต้องมี ช่ือและตรา 
สินค้าแลดวงไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการรับรู้สูงสุดแก่ผู้บริโภค แล้วจะท าให้เกิดพฤติกรรมท่ี 
นกัการตลาดต้องการได้ 

วตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมโดยทัว่ไปมี 5 ประการ ได้แก่  
1) เพ่ือกระตุ้ นและเรียกร้องความสนใจจากประชาชน (Public Attention) 

เป็น การบอกให้ประชาชนไดเรับทราบวา่มีกิจกรรมเกิดขึน้ และให้เขาเกิดความสนใจอยากเข้าร่วม  
2) เพ่ือสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) 

และ ภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Image) เช่น ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีเราต้องการน าเสนอ รวมทัง้ผลงาน ความเคล่ือนไหว และความก้าวหน้าขององค์กรให้เป็น
ท่ี ยอมรับของประชาชน  

3) เพ่ือผลทางการตลาด โดยเป็นการช่วยสร้างการตระหนักรู้ในสินค้าหรือ
องค์กร (Brand Awareness) และโน้มน้าวให้ประชาชนท่ีกลุม่เปา้หมายซือ้สินค้าหรือบริการ  

4) เพ่ือให้ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การตลาดเชิงกิจกรรมท่ีจดัขึน้ ท าให้เขาได้รู้จกัสินค้าหรือบริการกระทัง่เกิดการทดลองใช้ 

5) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Personal Relationship) เป็นการ 
เข้าถึงตวับุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมกิจกรรมให้รู้จักและมีความสัมพันธ์ในทางท่ีดีขึน้ต่อ 
เจ้าของสินค้า หรือบริการ  
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5. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกลยุทธ์ในการขายโดยการ 
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง เพ่ือสาธิต อธิบายถึงคณุประโยชน์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ การขาย
โดย พนักงานขาย เป็นการเผชิญหน้าบุคคล ท่ีสามารถสร้างให้กับผู้ ซือ้เกิดความต้องการและ
ตัดสินใจ (Desire and Action) ให้ผู้ ขายรู้ผลการเสนอขายได้ทันที พนักงานขายเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ี สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถใช้พนกังานขายเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสาร อย่างเดียวได้ เพราะขอบเขตการขายมักกว้างไกล เนือ้หาสาระคุณลักษณะและ
คณุประโยชน์ของ สินค้า มีมากมายเกินกว่าท่ีพนกังานขาย จะท าหน้าท่ีได้ดี จงึต้องมีเคร่ืองมือชว่ย
พนักงานขาย อาจ ส่งรายละเอียดของสินค้าไปให้ลูกค้าทางจดหมาย (Direct Mail) แล้วให้
พนักงานขายโทรศัพท์คุย กับลูกค้า (Tele-Marketing) ถ้าลูกค้าสนใจก็ส่งพนักงานขายไปพบ
ลกูค้า  

6. บทบาทของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) มีองค์ประกอบท่ีแสดงสญัลกัษณ์ ใน
การถ่ายทอดความคิดจากผู้ ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ได้แก่ ขนาด รูปร่าง การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ 
ฯลฯ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ต่างย่ีห้อกัน ย่อมมีองค์ประกอบข้างต้นท่ีแตกต่างกัน 
และ สามารถก่อให้เกิดผลทางความรู้สกึกบัผู้บริโภคแตกตา่งกนัไปด้วย บทบาทของสินค้าทางการ
ส่ือสาร ท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคนัน้ จะเกิดขึน้ได้ใน 2 กรณีคือ ความพึงพอใจในสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ (Physical Satisfaction) ท่ีสามารถแก้ไขปัญหา หรือให้ประโยชน์คุ้มค่าเงินท่ีจ่าย
ไป และความพงึพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Satisfaction) เชน่ ภาพพจน์ของสินค้า 

7. บทบาทของราคา (Price) ในการส่ือสารการตลาด มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด และ
ความ พึงพอใจของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในตวัสินค้า หรือความพึงพอใจในด้าน 
จิตวิทยา ส าหรับปัจจัยในการก าหนดราคานัน้สามารถพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ ปัจจัย 
คณุลกัษณะของสินค้า และปัจจยัด้านคณุลกัษณะของผู้บริโภค 

- ปัจจัยด้านคุณลักษณะของสินค้า อาทิเช่น ราคาบอกถึงคุณภาพ ส่วนผสม 
พิเศษท่ีเหนือกวา่สร้างความรู้สึกว่าเป็นคณุภาพสงู การก าหนดราคายดึถือตามต าแหนง่ตราสินค้า 
หรือซ่ือย่ีห้อ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคอยู่แล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตัง้ราคาสูงไว้ใน 
ชว่งแรก นบัเป็นโอกาสดีท่ีจะวางต าแหนง่สินค้าไว้สงูในใจผู้บริโภคแตแ่รก  

- ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ บริโภค ถ้าผู้ บริโภคไม่มีประสบการณ์หรือไม่มี 
ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า ราคาจะเป็นปัจจัยส าคญัในการส่ือสารให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในคุณภาพของ
สินค้า  และภาพพจน์ของสินค้าท่ีสร้างความภูมิใจท่ีได้เป็นเจ้าของ ท าให้ผู้บริโภคบางรายตดัสินใจ
ซือ้ 
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8. บทบาทของสถานท่ีจ าหน่าย (Places) มีความส าคัญต่อการรับรู้จองผู้ บริโภค 
ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึง ท าเลท่ีตัง้ การออกแบบตกแตงภายนอกและภายใน ซึ่งเป็น
จุดเร่ิมต้น ท่ีผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงภาพพจน์ของสินค้า ความพร้อมของพนักงานขายและการจัด
แสดงสินค้ามี ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรู้สึก ก่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีของสถานท่ี
จ าหนา่ย  

9. บทบาทของการส่งเสริมการตลาด (Promotions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 
2541, น. 2) เป็นกิจกรรมท่ีต้องกระท าขึน้ทัง้ภายในและภายนอกกิจการควบคู่กันไป ได้แก่ การ
โฆษณา การใช้พนกังานขาย การส่งเสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ ดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น 
ซึ่ง สามารถสรุปบทบาทของการส่งเสริมการตลาด โดยพิจารณาตามวตัถปุระสงค์ในการวางแผน 
เพ่ือ การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ เพ่ือให้ข่าวสาร เพ่ือให้ความบันเทิง เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือเตือน
ความจ า เพ่ือสร้างความมัน่ใจแกผู้บริโภค และเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นต้น 

10. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการตลาดท่ีมุ่งให้ความรู้ และขาย 
สินค้าแก่ผู้บริโภคกลุ่มใดกลุม่หนึง่ ปัจจบุนัธุรกิจหลายประเภท เร่ิมน ากลยทุธ์การตลาดทางตรงไป 
ใช้กับลูกค้า  เคร่ืองมือส่วนใหญ่ท่ีใช้กันมากคือ จดหมายโดยตรงทางไปรษณีย์ (Direct Mail) ซึ่ง 
ประกอบไปด้วย ซองจดหมายท่ีเด่นสะดุดตา จดหมายสรุปรายละเอียดสินค้าพร้อมรายการ
ส่งเสริมการ ขาย แคตาล็อก หรือโบรชวัร์ เคร่ืองมือติดต่อกลบัไปยังบริษัท (Response Device) 
และซอง จดหมายตอบกลบั (Reply Envelope) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าในการส่งข้อมูล
กลบัมาหา ผู้ขาย 

11. การตลาดตามสถานการณ์ หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing or 
Special Events) เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาดในสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นสภาพการณ์ท่ี อยู่
ในความสนใจของคน ลกัษณะของสถานการณ์แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
นอกบริษัท ได้แก่ สถานการณ์ตามปฏิทิน เชน่ ปีใหม ่ตรุษจีน วาเลนไทน์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้นอก 
บริษัท ได้แก่ สถานการณ์เฉพาะท้องถ่ิน เช่น เทศกาลกินเจ งานฤดหูนาว ฯลฯ หรือสถานการณ์ท่ี 
บริษัทก าหนด ได้แก่ กิจกรรมพิเศษ เช่น เปิดตวัสินค้าใหม ่งานครบรอบปีบริษัท ซึง่การจดักิจกรรม 
เหลา่นีเ้รียกร้องความสนใจของผู้คน ชว่ยให้รู้จกัสินค้าหรือองค์กร ท่ีส าคญัยงัสง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ี 
ดีให้แก่บริษทัผู้จดักิจกรรมด้วย  

12. การตลาดในร้านค้า (In-Store Marketing) เป็นการส่ือสารกับผู้ บริโภคท่ีเข้า 
มาถึงร้าน อาทิเช่น การโชว์สินค้า (Display) การตกแตง่ร้าน (Decoration) การโฆษณา ณ จดุขาย 
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(Point of Purchase Advertising) ป้าย (Signage) และอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยท่ีทุกเคร่ืองมือจะต้อง 
แสดงภายใต้แนวความคดิ (Concept) เดียวกนั 

13. เอกลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) คือทุกสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวกับ บริษัท
หรือองค์กร ทัง้ในส่วนท่ีสมัผัสได้ และสมัผสัไม่ได้ เป็นเสมือนจิตวิญญาณ (Essence) ของ องค์กรท่ี
สามารถจะส่ือสารมาสู่สาธารณชนได้ เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงคุณค่า (Value) ขององค์กรท่ีท าให้
แตกตา่งจากองค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

เอกลกัษณ์ขององค์กร แตกต่างจากภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Image) 
เพราะภาพลกัษณะขององค์กร คือสิ่งท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็นว่าเราเป็นอย่างไร ในขณะท่ีเอกลกัษณ์
ขององค์กรคือตวัตนจริง ๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถจะส่ือแสดงออกมาได้ผ่านทางนโยบายของ
องค์กร สินค้าหรือบริการท่ีมีอยูแ่นวทางการปฏิบตังิานของพนกังาน แนวทางของงานโฆษณา หรือ
พดูง่าย ๆ คือในทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีสร้างความเป็นองค์กรขึน้มา 

องค์ประกอบของเอกลกัษณ์ขององค์กรจะประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์และคณุค่า 
ขององค์กร (Vision and Values) ช่ือ (Name) สัญลกัษณ์ (Logo) บุคลิกท่ีแสดงออกได้ด้วยภาพ 
(Visual Personality) สถาน ท่ีป ระกอบการ (Retail Environment) พ นัก งาน  (Employees) 
วฒันธรรม ในการให้บริการ (Service Culture) สินค้าหรือบริการ (Product) 

14. เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน ๆ ดังได้กล่าวไว้แล้วในค าจ ากัดความ ของการส่ือสาร 
การตลาดเชิงบรูณาการ ว่าเป็นการพฒันาเคร่ืองมือส่ือสารใหม่ ๆ ดงันัน้เคร่ืองมือยงัมีอีกมาหมาย 
อาทิ การจัดสัมมนา (Seminar) เพ่ือให้ความรู้ การท าสินค้าโดยติดตราย่ีห้อ (Merchandising) 
ปา้ยตา่ง ๆ (Signage) และการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น 

 
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การส่ือสารการทางการตลาด เชิงบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนา แผนงานการส่ือสาร
การตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง ต่อเน่ือง โดยมี
เป้าหมายคือ การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
การตลาด โดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand Contacts) เพ่ือให้ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายได้
รู้จกัสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเช่ือมัน่ในตราสินค้าใดตรา สินค้าหนึง่ 
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ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ท่ีควรรู้จัก 
1. ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของประเทศผู้น าเข้าสินค้าอินทรีย์รายใหญ่ 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอนิทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited  

สม าพั น ธ์ เกษ ต ร อิ น ท รี ย์ น าน าช าติ  ( International Federation of Organic 
Agriculture Movements – IFOAM) ได้จัดท าโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
(IFOAM Accreditation Program) ภายใต้กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งปัจจุบัน
หลายประเทศทัว่โลกยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขัน้ต ่า สินค้าอินทรีย์เพ่ือการ
น าเข้า เชน่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ฮอ่งกงสิงคโปร์มาเลเซีย เป็นต้น  

น อ ก จ า ก นี ้ ส ห พั น ธ์ ฯ  ยั ง ไ ด้ จั ด ตั ้ ง ห น่ ว ย ง า น ช่ื อ  International 
OrganicAccreditationService–IOAS เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการรับรองหน่วยงานผู้ ตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ทั่วโลกภายใต้กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งหน่วยงานผู้ตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองจาก IOAS จะมีค าว่า “IFOAM Accredited” เป็นตราสญัลกัษณ์
มาตรฐานท่ีแสดงไว้คู่กับตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานผู้ ตรวจนัน้ๆ ตัวอย่างเช่น ตรารับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมกท. (Organic 
Agriculture CertificationThailand –ACT) จะมีตรา IFOAM Accredited อยู่ใต้สัญลักษณ์ของ
มกท. 
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ภาพประกอบ 5 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของส านกังานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ หรือ มกท 

  
2. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) 
 การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปท่ีถูกต้อง จะต้องมีเลขรหัส

หน่วยงานท่ีท าการตรวจรับรองของสหภาพยโุรป ซึ่งระบปุระเทศของหนว่ยงานผู้ตรวจรับรองก ากบั
ไว้พร้อมกบัระบปุระเทศแหล่งท่ีมาของสินค้าอินทรีย์นัน้ ๆ ไว้ใต้ตรามาตรฐานด้วย (ดตูวัอย่าง ตรา
มาตรฐาน EU ของ มกท. ด้านขวามือ) 
 

                                                         
       TH-BIO-121 
        Thailand griculture 

 
สหภาพยโุรปยงัไมอ่นญุาตให้ใช้ค าว่า 100% Organic หรือ อินทรีย์ 100% บนฉลาก

สินค้าด้วยระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนท่ีสหภาพยุโรปยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แคนาดา  (เฉพาะท่ีผลิตในประเทศแคนาดา) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สหรัฐอเมริกา (เฉพาะท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
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3. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program 
– NOP) 
   
 
 
 

  
  

ภาพประกอบ 6 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program – 
NOP) 

แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program – NOP) ด าเนินงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of 
Agriculture – USDA) โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นีเ้ร่ิมใช้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (เฉพาะท่ีผลิตใน
สหภาพยุโรป) โดยการแสดงตรามาตรฐานฯท่ียอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของ
สหรัฐอเมริกาเสมอ 
 

4. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา(Canada Organic Regime – COR) 
  
 
  
 

 

ภาพประกอบ 7 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) 
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รัฐบาลแคนาดาเร่ิมน าระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบงัคบัใช้เม่ือปี
พ.ศ.2552 ตามระเบียบ OrganicProductsRegulations,2009 โดยมีCanadian Food Inspection 
Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาท่ีถูกต้อง 
ต้องมีช่ือสินค้า รหัสหน่วยงานท่ีท าการตรวจการรับรองท่ีออกโดย IOAS พร้อมกับระบุประเทศ
ผู้ผลิต ทัง้ภาษาองักฤษและฝร่ังเศสก ากบัไว้ใกล้ๆตรามาตรฐานฯให้เห็นได้ชดัเจน ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์อ่ืนท่ีประเทศแคนาดายอมรับ ได้แก่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา 
(จากผู้ผลิตทัว่โลก) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยโุรป(เฉพาะท่ีผลิตในสหภาพยโุรป)และ
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่ น (เฉพาะท่ีผลิตในญ่ีปุ่ น) เร่ิม1ม.ค.พ.ศ. 2558 โดยการแสดง
ตรามาตรฐานฯ ท่ียอมรับต้องแสดงคูก่บัตรามาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ 
 

5. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่น (Japanese Agricultural Standard – 
Organic JAS mark) 
 
       
  
 

ภาพประกอบ 8 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่ น (Japanese Agricultural Standard – 
Organic JAS mark) 

ก ากบัดแูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญ่ีปุ่ น (Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries – MAFF) โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ท่ียอมรับต้องแสดงคู่กับตรา
มาตรฐานฯของญ่ีปุ่ นเสมอ 
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6. ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศ  ที่
ได้รับความนิยมและด าเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย 

1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 
 
 
            

       
      

 ภาพประกอบ 9 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 

บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นสาขาย่อยของ Bioagricert S.r.I. 
จากประเทศอิตาลีผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนีเ้ท่านัน้จึงจะใช้ตรารับรองนี ้
ได้ 

2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE GMBH 
– BSC) 
           
   
 

       
      

ภาพประกอบ 10 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE GMBH – 
BSC) 

บีเอสซีเป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศเยอรมันนีมีตัวแทนใน
ประเทศไทยอยู่ท่ี จ.เชียงใหม่ ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนีเ้ท่านัน้จึงจะใช้
ตรารับรองนีไ้ด้  
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3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) 

 
   
 
 

      
     

ภาพประกอบ 11 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) 

อีโคเสิร์ช เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศฝร่ังเศส ผู้ประกอบการ
ต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนีเ้ท่านัน้จงึจะใช้ตรารับรองนีไ้ด้ 

4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control) 
   
 
 
 
  

      
      
 

ภาพประกอบ 12 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control) 

บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มี
ตวัแทนอยู่ในประเทศไทย ผู้ ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนีเ้ท่านัน้จึงจะใช้ตรา
รับรองนีไ้ด้ 
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7. ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานประเทศไทย 

1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Agriculture Certification 
Thailand – ACT) 

 
  
 
 
   
 

ภาพประกอบ 13 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Agriculture Certification 
Thailand – ACT) 

นอกจากสัญลักษณ์ ACT-IFOAM Accredited แล้ว มกท.ยังมีระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เฉพาะ ท่ีจดัท าขึน้ส าหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์บางประเภทท่ีเพิ่งเร่ิม
พัฒนาขึน้ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือให้เหมาะกับผู้ประกอบการใน
ระยะเร่ิมต้น ซึ่งรวมถึง การเลีย้งสัตว์ การเลีย้งผึง้ และการประกอบอาหารส าหรับร้านอาหาร
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท.จะใช้ตราสญัลกัษณ์ของ
มกท.เป็นตรารับรองมาตรฐาน 
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2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ – มกอช. (NationalBureauofAgricultural Commodityand Food Standards 
– ACFS)  

 
 
  
  
            

ภาพประกอบ 14 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิ– มกอช. (NationalBureauofAgricultural Commodityand Food Standards – ACFS)  

มกอช.ได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic Thailand เม่ือปีพ.ศ.2555และถือ
เป็นตรามาตรฐานของประเทศไทย แต่ไม่ได้บงัคบัว่าการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้า
เกษตรอินทรีย์ท่ีผลิตในประเทศไทยจะต้องได้รับมาตรฐาน Organic Thailand  

3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ – มอน. (The Northern Organic Standard Organization) 
        
         

  
 
 
   

ภาพประกอบ 15 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – 
มอน. (The Northern Organic Standard Organization) 

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ จัดตัง้ขึน้โดยความร่วมมือของ
เกษตรกรผู้บริโภค นกัวิชาการจากองค์กรของรัฐองค์กรพฒันาเอกชน และผู้สนใจทัว่ไป โดยมุง่หวงั
จะเป็นองค์กรท่ีท าการรับรองผลิตผลของเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคว่า ผลิตผลท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตร



  54 

อินทรีย์นัน้ เป็นผลิตผลท่ีปลอดจากสารพิษ สารเคมีสงัเคราะห์และยงัเอือ้ตอ่การรักษาสิ่งแวดล้อม
อยา่งแท้จริงด้วย 

4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สุรินทร์ (มก.สร.) 
                 

  
 
 

 

ภาพประกอบ 16 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สริุนทร์ 
(มก.สร.) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สริุนทร์ (มก.สร.) พฒันาขึน้โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จังหวดัสุรินทร์ตามแนวทางการพัฒนางานเกษตรอินทรีย์ของจังหวดัสุรินทร์และ
ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรีย์จงัหวดัสริุนทร์ในปีพ.ศ. 2547 โดย
มีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเร่ืองการผลิตพืช สตัว์อินทรีย์สตัว์น า้อินทรีย์การจดัการเ ก็บเก่ียว 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์และปัจจัยการผลิต ทัง้นีม้ก.สร. จะท าการตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ในทุกขึน้ตอน ตัง้แต่การผลิตในระดบัแปลง การน าผลผลิตมาแปรรูป และ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 

5) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพชรบูรณ์ (มก.พช.)   

 
  

       
       

 
 

ภาพประกอบ 17 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบรูณ์ 
(มก.พช.) 
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ พัฒนาขึน้จากงานวิจัยนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชน เกษตรกร ในปีพ.ศ. 2553-54 เป็นมาตรฐานเฉพาะ
กลุ่มท่ีใช้ตรวจรับรองผู้ สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ในสังกัดสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เท่านัน้ โดยทางกลุ่มได้ใช้มาตรฐานนีเ้ป็น
มาตรการพฒันาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือความพอเพียง มัง่คัง่ ยัง่ยืน และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัเกษตรกรจนเกิดการรวมตวัพฒันาเป็นเครือขา่ยอยา่งยัง่ยืนเป็นรูปธรรมมาถึงปัจจบุนั 

6) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน 
 
 
 

   
 

 

ภาพประกอบ 18 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงนั 

เป็นระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบชุมชน รับรอง  
(Participatory Guarantee System–PGS) ท่ีพัฒนาขึน้โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบนเกาะพะงัน เม่ือปีพ.ศ. 2554ภายใต้โครงการ “เกาะพะงัน 
เกาะเกษตรอินทรีย์” ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงพาณิชย์ (มลูนิธิสายใยแผน่ดนิ, 2559) 
 

ประวัตคิวามเป็นมาเลมอนฟาร์ม  
ประวัตอิงค์กร 

ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคท่ีร่วมกันสร้างขึน้มา ให้เป็น
กลไกเช่ือมโยงผู้ บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้านการสร้าง
สขุภาพเสริมชมุชน สืบสานวฒันธรรม ด้วยหวงัจะ มีส่วนเอือ้ให้เกิดสขุภาพดีของเราและของสงัคม
มากยิ่งขึน้ เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติเพ่ือสร้างสุขภาพผู้บริโภค 
และเกษตรกรผู้ ผลิตก็มี ชีวิต ท่ีปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนีก้ารพัฒนาอาหารเกษตร
ธรรมชาติ ใหม่ๆ ก าลังเข้มข้นขึน้ ร้านเลมอนฟาร์ม มุ่งคดัสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ท่ีเลมอน
ฟาร์มฯ ทีมงานได้พยายามจัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพ่ือเป็น ทางเลือก
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สขุภาพดีส าหรับผู้บริโภคและสมาชิก โดยยึดหลกั ชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนบัสนนุชมุชน
ผู้ผลิตในชนบท 

ร้านเลมอนฟาร์มเริมเปิดด าเนินการในปี 2542 โดยให้บริการครัง้แรกท่ีสถานีบริการ
น า้มัน   บางจาก  สาขาประชาช่ืน เพ่ือเป็นกลไกเช่ือมต่อระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าในชนบท
และผู้บริโภค “ตอนนัน้เป็นช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (2540-2544) ก็มี
เร่ืองชาวบ้านล าบาก ชาวบ้านจน ไมค่อ่ยมีโอกาส พวกเราก็คิดกนัว่า อยากชว่ยชาวบ้าน ซึง่ผู้ใหญ่
หลายๆท่าน อย่างอาจารย์ประเวศ (วะสี) คุณโสภณ ( สุภาพงษ์ ) อาจารย์เสม (พริง้พวงแก้ว)  
อาจารย์ระพี (สาคริก) และอาจารย์เอกวิทย์ (ณ ถลาง) ก็ช่วยกันหาหลายๆวิธี ซึ่งการตัง้เลมอน
ฟาร์มก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึน้ จากการท่ีเราน าผลิตผลการเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปชากชุมชนต่าง ๆ มาช่วยจัดจ าหน่าย”สุวรรณา หลั่งน า้สังข์ ผู้บริหารเลมอน
ฟาร์มกลา่ว พร้อมกบัการน ารูปแบบการด าเนินงาน ผู้บริหารเลมอนฟาร์มเร่ิมมองหาวิถีทางในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน มากกวา่เพียงการช่วยชาวบ้านขายของเพราะนบัตัง้แตปี่ 2544 รัฐบาลเร่ิมมี
นโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ “ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ โอท็อป (OTOP)ซึ่งมีการเช่ือมโยง
สินค้าจากแต่ละชุมชนไปสู่ตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ
กลายเป็นของท่ีผู้คนทัว่ไปสามารถหาซือ้ได้ง่ายเลมอนฟาร์มจึงขยบัมาให้ความส าคญักับสุขภาพ 
เพ่ือท าให้การท างานชดัขึน้ 

Participatory Guarantee Systems (PGS) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
ในปี 2558 เลมอนฟาร์มได้เร่ิมโครงการ Eat Right – Eat Organic พัฒนาการผลิต

สนบัสนุนเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นตลาดท่ีแน่นอน
รองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยได้รับการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยใช้กลไกกระบวนการรับรองคณุภาพแบบมีส่วนร่วม
ของชมุชน (PGS) ซึง่น ามาตรฐานอินทรีย์ของ IFOAM มาปรับเสริมเข้ากบัวิถีของชมุชน 

ปัจจบุนัมีสมาชิก 11กลุ่ม ในพืน้ท่ี 8 จงัหวดั มีสมาชิกรวม 162 คน พืน้ท่ีผลิตอาหาร
อินทรีย์ 2,057 ไร่ 
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ภาพประกอบ 19 กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Lemon farm ORGANIC PGS 

ท่ีมา: (เลมอนฟาร์ม, 2561) 

ปัจจุบันเลมอนฟาร์ม มีทัง้หมด 16 สาขาดังนี ้Mega บางนา Index Living Mall 
พระราม 2 เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ทองหล่อ ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะ
ไนน์ พระรามเก้า เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ซีคอน บางแค เดอะปอร์ติโก ชิดลม พาราไดซ์ พาร์ค ศรี
นครินทร์ (พรีเม่ียร์ เพลส) ประดิษฐ์มนธูรรม เพชรเกษม 57 ประชาช่ืน สขุุมวิท 39 และส านกังาน
ใหญ่ แจ้งวฒันะ 

เส้นทางพืชผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และความสุขพอเพียง 
ตลอดเส้นทางการท างานร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งมอบอาหารท่ีดีท่ีสุดส าหรับสุขภาพ

ผู้บริโภค และครอบครัว เลมอนฟาร์มได้พบว่าอาหารอินทรีย์ มิได้มีความหมายแค่เป็นอาหาร
ปลอดพิษท่ีวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต แตย่งัเป็นกระบวนการท่ีสร้างการเรียนรู้ พฒันา สร้างความ
ภาคภูมิใจ เปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตให้เกษตรกรรายยอ่ย สร้างคณุคา่ท่ีสอดคล้องไปกบัวิถีชมุชน 
และสงัคมท่ีเข้มแข็งยัง่ยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพประกอบ 20 กระบวนการควบคมุคณุภาพผกัผลไม้อินทรีย์ 
ท่ีมา: (เลมอนฟาร์ม, 2561) 

ผกัอินทรีย์ Lemon Farm เติบโตตามธรรมชาติ อิงอาศยัฤดกูาล จึงมีการผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู “Eat Seasonal กินตามฤดกูาล” คุณจะได้กินผักผลไม้ท่ีสด กรอบ มี
คุณภาพ และรสชาติดีท่ีสุด ลดความเส่ียงการได้รับสารเคมีจากการิกนผักซ า้ ๆ ตลอดปี ร่วมดูแล
สขุภาพเรา และโลกไปพร้อมกนั 

อากาศท่ีร้อนขึน้ในทกุปี สง่ผลท าให้ร่างกายร้อนขึน้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย กระหายน า้ 
ร้อนนีจ้ะสดช่ืนด้วยการกินผกัผลไม้ฤดรู้อน ส่วนใหญ่ผกัผลไม้ในฤดรู้อน จะมีคณุสมบตัิท่ีท าให้สด
ช่ืน ส่วนใหญ่จะเป็นผกัผลไม้ท่ีมีน า้เยอะอย่างเช่น ผกักูด ผกัปลงั แตงโม มะม่วง สบัปะรด ซึ่งจะ
เป็นสว่นชว่ยเม่ือเรากินเข้าไปจะท าให้ช่ืนใจรวมถึงมีวิตามินหลายชนิด นอกจากผลไม้และผกัในฤดู
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ร้อนจะปริมาณน า้ในผกัและผลไม้เยอะท่ีท าให้สดช่ืนยงัมีรสชาติ รสขม เปรีย้ว และจืดเพ่ือรักษา
สขุภาพและปรับสมดลุ 

ในช่วงฤดรู้อนและโรคท่ีในฤดรู้อนท าให้เราป่วยกนัเป็นจ านวนมากคือ โรคลมชกั ลม
แดด ซึ่งเม่ือเรารับประทานผักและผลไม้ฤดูร้อน อย่างเช่น ผักต าลึง ก็จะช่วยคลายร้อนและลด
ความเครียดให้ร่างกายได้ผอ่นคลายจากอากาศท่ีร้อนอบอ้าว 

ในช่วงฤดูฝน ฝนท่ีตกลงมาท าให้อากาศเย็น หลายคนป่วยกับอากาศหนาว อาจจะ
เกิดการเจ็บป่วย คร่ันเนือ้คร่ันตวั เป็นหวดั ท้องอืดเฟ้อ และเป็นไข้หวดั แตฝ่นนี  ้ไม่มีป่วย ผกัผลไม้
ในฤดฝูนจะเป็นผกัท่ีมี คณุสมบตัิเผ็ดร้อน เพ่ือท่ีจะปรับสมดลุของร่างร่างกาย เช่น ผกัแพว ขิง ข่า 
แมงลกั ทเุรียน ฝร่ัง ผกัและผลไม้เหลา่นีจ้งึเป็นผกัท่ีเหมาะส าหรับฤดฝูนท่ีชืน้และแสนชุม่ฉ ่า 

ในฤดหูนาวนีโ้รคยอดฮิตท่ีปวดกันส่วนใหญ่คงจะเป็น หวัด คดัจมูก น า้มูกไหล แต่
หนาวนีร่้างกายอบอุ่น ผักผลไม้ในฤดูหนาว จะมีคุณสมบัติท่ีท าให้ร่างกายอบอุ่น ส่วนใหญ่มี
รสชาติร้อน และเปรีย้ว ลดอาการหวดัคดัจมกู พืชผกัฤดหูนาวก็ยงัช่วยบ ารุงผิวท่ีขาดความชุ่มของ
ผิว เช่น พริกไทย ขมิน้ และส่วนใหญ่ผกัท่ีเรานิยมรับประทานกนัอย่างเช่นผกัสลดั กะหล ่าปลี หรือ
ผกัท่ีมาจากตา่งประเทศในเขตหนาวบางชนิดก็สามารถปลกูได้ในประเทศไทยในแบบอินทรีย์ได้ลด
ความเส่ียงจากสารเคมี (เลมอนฟาร์ม, 2561) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
นลินี ทิพย์วงศ์ (2558) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัสงูอายุ

ของพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พยาบาล
วิชาชีพส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.5) มีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วยัสูงอายุคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการเงิน ด้านบทบาทใน
ครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านการใช้เวลา และด้านท่ีอยู่อาศยั พบปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน และพบปัจจัยการ
สนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์สังคมจากผู้ บังคับบัญชา (r = 0.444) จากเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน (r = 
0.462) และจากครอบครัว (r = 0.281) ด้านข้อมูลข่าวสารจากเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน (r = 0.214) และ
ด้านทรัพยากรจากผู้บงัคบับญัชา (r = 0.442) จากเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน (r = 0.562) และจากครอบครัว 
(r = 0.432) และพบว่าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคณุภาพชีวิต
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ปรุวิชญ์ พิทยาภินนัท์ (2555) ได้ศกึษาเร่ือง โอกาสของการแนะน าสินค้าเพ่ือสขุภาพจากน า้
มนัปาล์มสกัดเย็นในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การน าน า้มันปาล์มสกัดเย็นมาผลิตเป็น
สินค้าเพ่ือสขุภาพ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดตอ่สินค้า
เพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติท่ีมีเพิ่มมากขึ น้ การวิจัยครัง้นีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางเศรษฐสงัคมบางประการของผู้บริโภคสินค้าเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสของการแนะน าสินค้าเพ่ือสุขภาพจากน า้มนัปาล์มสกัดเย็นในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคสินค้าเพ่ือ
สุขภาพจ านวนทัง้สิน้ 388 ราย และท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอายุเฉล่ีย 31.27 ปี ตัวแปรเพศ ระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้สินค้าเพ่ือสขุภาพจาก น า้มนัปาล์ม
สกัดเย็น มีผลท าให้โอกาสท่ีผู้บริโภคจะแนะน าสินค้าเพ่ือสุขภาพจากน า้มนัปาล์มสกัดเย็นแก่บุคคล
แวดล้อมเพิ่มขึน้ร้อยละ 20, 22 และ 68 ตามล าดับ ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเพ่ือสขุภาพจากน า้มนัปาล์มสกดัเย็นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตอ่ไป 

ฬริุยา สิริภทัรไพศาล (2550) ได้ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เกต เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มี
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ด้านการรับรู้ และด้านแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับดี ในด้านพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ พบว่า ผักปลอดสารพิษท่ีนิยม
บริโภค คือ ผกัคะน้า และนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษโดยการน าผกัมาผัด บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริโภคผักปลอดสารพิษ คือ ตัวผู้ บริโภคเอง โดยส่วนใหญ่ซือ้ผักปลอดสารพิษจากซุปเปอร์มาเกต 
ปัจจยัหลักท่ีท าให้ตดัสินใจบริโภคผักปลอดสารพิษ คือ เพ่ือสุขภาพ ความถ่ีในการบริโภคผักปลอด
สารพิษ 4.48 ครัง้/เดือน และคา่ใช้จ่ายแต่ละครัง้ท่ีซือ้ผกัปลอดสารพิษ 128.44 บาท โดยมีแนวโน้มการ
ตดัสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษโดยรวมอยู่ในระดบัมีแนวโน้มการตดัสินใจซือ้สูง ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เกต ด้าน
คา่ใช้จา่ยในการซือ้แตกตา่งกนั และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั มีพฤติกรรมใน



  61 

การบริโภคผกัปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เก็ต ด้านความถ่ีในการบริโภคแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั .05 

สุมิตรา กันธะวงค์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซือ้ผกัปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ด้านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของผกั
ปลอดสารพิษท่ีนิยมซือ้ คือ ผักกาดชนิดต่าง ๆ ตดัสินใจเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษด้วยตนเอง ซือ้ผัก
ปลอดสารพิษ 2-3 วันต่อครัง้ นิยมซือ้ผักปลอดสารพิษในช่วงเวลา 6.00-10.00 น. นิยมซือ้ผักปลอด
สารพิษจากเกษตรกร คือท่ีลาดนกัศนูย์วิจยัเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มช. สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีซือ้ผกั
ปลอดสารพิษคือตลาดสด เหตุผลของการซือ้ผักปลอดสารพิษ เพราะหลีกเล่ียงอนัตรายจากสารเคมี
ตกค้างในผกั ส่ือท่ีท าให้รับทราบข้อมูลผักปลอดสารพิษจากเกษตรกร คือจากการแนะน าของเพ่ือน/
ญาติ/ครอบครัว แหล่งข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ คือจากเพ่ือน/ญาติ/หรือคน
ท่ีเคยซือ้ เกณฑ์การประเมินเพ่ือเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ โดยพิ จารณาจากคุณภาพของสินค้า 
ปริมาณเฉล่ียในการซือ้ผกัปลอดสารพิษแต่ละครัง้ ครัง้ละ 1-2 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกั
ปลอดสารพิษ ครัง้ละ 51-100 บาท ซือ้ผักปลอดสารพิษแล้วส่วนใหญ่มีความพอใจมากและมีการ
ชกัชวนให้คนอ่ืนมาซือ้ผกัปลอดสารพิษอีก 

กนกพร นาคชาตรี (2554) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซือ้ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จาก
ร้านโกลเด้นเพลสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้
ไป มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทและส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาทตอ่เดือน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เห็นว่าทัศนคติด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เร่ืองผักและผลไม้มีความสะอาดปลอดภัยจาก
สารพิษ และมาตรฐานรับรองด้านราคา เร่ืองการให้ส่วนลดตามฤดกูาล เช่น ก าหนดราคาจ าหน่ายท่ีสูง
กว่าท้องตลาด เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของผักและผลไม้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเร่ือง
จ านวนวนสาขาของร้านโกลเด้นเพลสท่ีให้บริการในกรุงเทพมหานครและด้านการส่งเสริมการตลาด 
เร่ืองการจัดกิจกรรมแนะนะสินค้าตามฤดูกาลมีผลต่อการซือ้ผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากร้าน
โกลเด้นพลส 

วารุณี จีนศร (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้บริโภคให้
ความส าคัญโดยรวมในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ บริโภคให้
ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ ด้านความสะอาด
นัน้ผู้ บริโภคไม่ต้องการให้มีสิ่งสกปรกมากับผักปลอดสารพิษ ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความ
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ปลอดภยันัน้ ผู้บริโภคกลวัอนัตรายจากการบริโภคผกัทัว่ไปท่ีอาจปนเปือ้นสารเคมีในระดบัมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกันให้ความส าคญักับส่วน
ประสมทางการตลาดแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนแรงจงูใจในการเลือกซือ้
ผกัปลอดสารพิษ ด้านความสะอาดและความปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มการซือ้ในอนาคต 
และแนวโน้มการบอกต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 นอกจากนีค้วามส าคัญด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าท่ีซือ้ตอ่ครัง้และความถ่ีใน
การซือ้ต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 0.05 และยงัพบว่าความส าคญัด้านผลิตภัณฑ์และด้านรา
คามีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซือ้ในอนาคต ตอ่อยางมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั 0.05 

อริศรา รุ่งแสง (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 34-44 ปี มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001-60,000 บาท และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับผักปลอดสารพิษ
โดยรวมอยู่ในระดบัการรับรู้มาก แรงจูงใจในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ คือ แรงจงูใจด้านความปลอดภัย
และแรงจูงใจในด้านความสะอาด ท่ีอยู่ในระดบัมาก ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับคณุค่าท่ีรับรู้ต่อ
ผกัปลอดสารพิษอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ประเภทของผกัปลอดสารพิษท่ีนิยมบริโภค คือ ผกัสดๆ แหล่งท่ี
ซือ้ผักปลอดสารพิษ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเภทของผักปลอดสารพิษท่ีซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นผัก
ธรรมดา กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ คือ บุคคลในครอบครัว เหตผุลส าคญัในการเลือก
ซือ้ผกัปลอดสารพิษ คือ เหตผุลด้านคณุภาพ/ความสะอาด พฤติกรรมการซือ้ผกัปลอดสารพิษมีจ านวน
เฉล่ียในการซือ้/บริโภคผกัปลอดสารพิษประมาณ 2 ครัง้/สปัดาห์ และค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย 197.35 บาท/
ครัง้ ผู้ บริโภคท่ี มี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผักปลอดสารพิษของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีท่ีท่านซือ้//บริโภคผกัปลอดสารพิษ และด้านคา่ใช้จ่ายแตล่ะครัง้ท่ีทา่นซือ้
ผกัปลอดสารพิษ โดยเฉล่ียแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุระดบั
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละครัง้ท่ีท่านซือ้ผกัปลอดสารพิษโดยเฉล่ียแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีท่ีท่านซือ้/บริโภคผักปลอดสารพิษโดยเฉล่ีย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพและสถานภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้ผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายแตล่ะครัง้ท่ีท่าน
ซือ้ผกัปลอดสารพิษโดยเฉล่ียแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คณุค่าท่ีรับรู้ต่อผัก
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ปลอดสารพิษ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัปลอดสารพิษ ด้านความถ่ีท่ีท่านซือ้/บริโภคผกั
ปลอดสารพิษ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ต ่า 

มานิต ตนัเจริญ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภัยจากสารพิษของ
ประชาชน ศึกษากรณี  ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน 
พบว่า ปัจจยัน า ได้แก่ ระดบัการศกึษา รายได้ ความรู้ ทศันคติ ปัจจยัเอือ้ ได้แก่ การได้รับความสะดวก
ในการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ และการมีวสัดอุุปกรณ์ในการลดสารพิษ ปัจจยัเสริม ได้แก่ 
การได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ชิดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดสารพิษ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยน า ได้แก่ อาชีพหลัก และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับ
ข่าวสารไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั 0.05  

อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ ;และสราวรรณ์  เรืองกัลปวงศ์ (2558)ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ี มี
ความสมัพันธ์กับการตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยทางจิตวิทยา และการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้ สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยทาง
สังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้ สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม ข้อมลูจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในการ
สมัภาษณ์เชิงลึกเป็นประชาชนผู้สงูอายุท่ีมีอายุตัง้แต ่60 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 9 คน 
กลุ่มท่ี 2 คือ ประชาชนผู้สูงอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น ทัง้ฉบับตามวิธีการของครอนบาค
เท่ากบั .962 และแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั สหสมัพนัธ์พหคุณู ผลการวิจยัพบ วา่ การตดัสินใจเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสิน ใจเลือก
บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารสขุภาพของผู้สงูอายใุนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านแรงจงูใจด้านความเช่ือมัน่ 
ด้านครอบครัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านรูปแบบการด ารงชีวิต ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
เพศ โดยปัจจยัทัง้ 7 ด้านอธิบายการผนัแปรได้ร้อยละ 53.5 
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ณิชชมนันท์ ใจค า (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,000-20,000 บาท มีการให้ความส าคญัตอ่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก 
ในด้านพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ พบว่าเหตุผลหลักท่ีบริโภคผักปลอดสารพิษ คือเพ่ือ
สุขภาพ ประเภทผักปลอดสารพิษท่ีนิยมน ามาบริโภค คือ ผักท่ีปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น ผักคะน้า 
ผกักวางตุ้ง ฯลฯ ความถ่ีในการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 3-4 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้จ่าย
แต่ละครัง้ในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ 101-200 บาท และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ คือ ตวั
ผู้บริโภคเองผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน และผู้ บริโภคท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการให้
ความส าคญัตอ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ ด้านความถ่ีในการรับประทาน
ผกัปลอดสารพิษแตกตา่งกนั ส่วนผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกั
ปลอดสารพิษแตกต่างกัน และผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซือ้
ผกัปลอดสารพิษ ด้านประเภทผกัปลอดสารพิษท่ีซือ้มากท่ีสุด ด้านความถ่ีในการรับประทานผกัปลอด
สารพิษ และด้านคา่ใช้จา่ยในการบริโภคผกัปลอดสารพิษโดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนั 

ณัฐพงษ์ ชุมภู (2561) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีศกัยภาพและเป็นกลุ่มเปา้หมายของผลิตภณัฑ์สขุภาพในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
อายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป และมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จานวน 400 
คน และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลกัษณะทางประชากร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมการบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรธุรกิจนาไปพฒันาการส่ือสารและเข้าใจในกระบวนการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพของผู้ บริโภค ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี  ้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.5 เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในรอบ  1 เดือนท่ีผ่านมา เฉล่ียมีการซื อ้ 1.68 ครัง้/เดือน โดยมี ปัจจัยท่ี มี
ความสมัพนัธ์กับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือ ปัจจยัด้านสิ่งจูงใจในการซือ้ (ความต้องการ 5 ระดบั
ของมาสโลว์) และปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดท่ีจะเข้ามาเป็นตวักาหนดในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือตอบสนองต่อการตระหนักถึงความต้องการของตนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ปัจจัย
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ด้านประสบการณ์ในอดีตของผู้ บริโภคไม่ได้มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ความต้องการด้านความรักและความเป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์ท่ีสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ เป็น
ความสมัพนัธ์เชิงบวก ท่ีส่งผลตอ่ความถ่ีของการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ ส่วน
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดท่ีเป็นปัจจัยภายนอกในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และหลังจากท่ีได้มีการแสวงหาข้อมูลแล้วจะพบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์สขุภาพมีความสมัพันธ์ตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเปิดรับส่ือจะมีการพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีซือ้มากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเก่ียวกับอาหาร รองลงมาคือผลิตภัณฑ์
สขุภาพเก่ียวกบัอาหารเสริม และผลิตภณัฑ์สขุภาพเก่ียวกบัยา ตามลาดบั ลาดบัตอนตอ่ไปคือขัน้ตอน
หลังการซือ้ จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการซือ้หรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีพฤติกรรมการบอกต่อ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีมากกว่าผู้ ท่ีไม่ได้ซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ และพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้และบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน รวมทัง้พฤติกรรมการเปิดรับ
ขา่วสารก็มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบอกตอ่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย 

มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ (2560)ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 1) พฤติกรรมความถ่ีในการรับประทานอาหารของ
ผู้สงูอายมุากท่ีสดุ คือ อาหารประเภทผกั รองลงมาคืออาหารประเภทเนือ้สตัว์ และน้อยท่ีสดุคือ อาหาร
ประเภทส าเร็จรูป2) ปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุนัน้ พบว่า ปัจจัย
ด้านเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ และพืน้ท่ีอาศยัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีแตกตา่งกนั ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีผลต่อสขุภาพ พบว่า อาหารประเภทเนือ้สตัว์
และอาหารส าเร็จรูป มีผลในทิศทางเดียวกนักบัดชันีมวลกาย ท่ีระดบันยัส าคญั.001 ส่วนประเภทของ
หวานมีผลในทิศทางเดียวกันกับดชันีมวลกายท่ีระดบันับส าคญั.05 และประเภทของทอด มีผลไปใน
ทิศทางเดียวกับกับดัชนีมวลกายท่ีระดับนัยส าคัญ .01 ดังนัน้เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ผู้ สูงอายุมี
สขุภาพท่ีดี ควรให้ค าแนะน าด้านโภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในการบริโภคอาหารในแต่ละ
วยั 
 

แนวความคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องที่น ามาใช้ในการก าหนด
กรอบแนวความคิดในงานวิจัยครัง้นีคื้อ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
อ้างอิงจาก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2546, น.4) อธิบายว่า ปัจจยัด้านระชา

กรศาสตร์เป็นปัจจัยท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษาท่ีสุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภคโดย
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อาศัยตวัแปร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เพ่ือน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้าง
ความต้องการหรือจูงใจให้ผู้ บริโภคตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือให้เข้าถึงและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสดุ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
อ้างอิงจาก (Kotler Philip, 1997, pp.431) อธิบายว่า ผลิตภัณฑ์ ท่ีเสนอออกสู่

ตลาดเพ่ือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได้  
เก่ียวข้องกบัการก าหนดสิ่งท่ีแสดงออกถึงสิ่งท่ีอยูใ่นตวัผลิตภณัฑ์ ท่ีต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
ผ่านทางคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ผกัอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ ผู้วิจยัจึงให้ความส าคญักับ
ด้าน คณุภาพผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ตราสินค้า ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ คณุค่าผลิตภัณฑ์
และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  เพ่ือศกึษาว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม ่อยา่งไร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
อ้างอิงจาก (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) อธิบายว่า การส่ือสารการทางการตลาดเชิง

บรูณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการของการพฒันา
แผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้ วิจยัเห็นว่า การส่ือสารการทางการตลาดเชิงบูรณาการอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงให้ความส าคัญกับด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
การตลาดทางตรงและการจดักิจกรรมพิเศษ เพ่ือศึกษาว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม ่อยา่งไร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
อ้างอิงจาก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; และคณะ, 2541, น.128-130) อธิบายว่า การ

ตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคนัน้ มีกระบวนการท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่ง
ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะการตดัสินใจซือ้ท่ีเกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่าง ๆ 
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี
เนือ้หาสาระส าคญัในการด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง  
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซือ้หรือเคยซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-64 ปี ท่ีเคยซือ้ผกัอินทรีย์ 
ท่ีอาศยัหรือมีแหล่งท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
โดยใช้สตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2539, น.25-26) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณจ านวน 
384 ตวัอย่างและเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 5% ประมาณ 16 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 
ตวัอยา่ง 
 

สตูร n =  p(1 -p)Z2d 
e 2 

 

โดย     n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
            p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผู้วิจยัก าลงัสุม่ 0.50  
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 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ Z มีคา่เทา่กบั  
1.96 ท่ีระดบัความ เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั .05) 

e แทน คา่ความผิดพลาดสงูสดุท่ีเกิดขึน้ = 0.05 
แทนคา่ในสตูรดงันี ้ 

n = (0.05) (1 -.5) (1.96)2 
 (0.05)2 

   = 384.16 หรือ 384 คน 
ดงันัน้จะได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากับ 384 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง

อีก 16 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน โดยก าหนดความเช่ือมัน่ไว้ท่ี 95% 
 

การสุ่มตัวอย่างมีขัน้ตอน ดังนี ้
ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจง

ตวัอย่างในแต่ละเขต ท่ีมีสาขาของร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครตัง้อยู่ จ านวน 5 เขต
ได้แก่ 

เขตปทมุวนั –  สาขาเดอะปอร์ตโิก ชิดลม 
เขตบางนา  –  สาขา เมกกะ บางนา 
เขตประเวศ –  สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
เขตหลกัส่ี    –  สาขาตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้า 
เขตวฒันา  –  สาขาสขุมุวิท 39 
 

ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถาม
ให้ผู้ ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 เขต เขตละ 80 
ตวัอยา่ง  

 
ขัน้ตอนที่  3 การเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย

แจกแบบสอบถามให้ผู้ ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร จน
ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะสาขา 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือการศกึษา “ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน เป็นลกัษณะของค าถามปลายปิด (Close-
end  Question) มีจ านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้

1. เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ(Nominal Scale) จ าแนก
ได้เป็น เพศชาย และ เพศหญิง 

2. อายุ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ าแนกได้ 
ดงันี ้

2.1 25-34 ปี 
2.2 35-44 ปี 
2.3 45-54 ปี 
2.4 55-64 ปี 

3. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) จ าแนกได้ดงันี ้

3.3 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
จ าแนกได้ดงันี ้

4.1 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
4.3 ธุรกิจสว่นตวั 
4.4 อ่ืน ๆโปรดระบ…ุ……………. 
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้ระดบัการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ดงันี ้

5.1 15,000 - 25,000 บาท  
5.2 25,001 - 35,000 บาท 
5.3 35,001 - 45,000 บาท 
5.4 45,001 บาทขึน้ไป 
 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ของ 

ร้านเลมอนฟาร์ม โดยใช้ลกัษณะแบบสอบถามแบบ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) มีจ านวน 18 ข้อ 
ซึง่แบง่ออกเป็น 6 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์   จ านวน 3 ข้อ 
2. ด้านด้านตราสินค้า   จ านวน 3 ข้อ 
3. ด้านบรรจภุณัฑ์    จ านวน 3 ข้อ 
4. ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  จ านวน 3 ข้อ 
5. ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์   จ านวน 3 ข้อ 
6. ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ จ านวน 3 ข้อ 

โดยท่ีแตล่ะค าถามแบง่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ในด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ด้าน
ด้านตราสินค้าด้านบรรจภุัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านคณุค่าผลิตภัณฑ์และด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นระดบัการวัดข้อมูลแบบอนัตร-ภาคชัน้ (Interval Scale) 
โดยเป็นการให้คะแนนแตล่ะระดบัตัง้แต ่1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ตามล าดบั โดยมีหลกัเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดงันี ้

คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
 5    เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 4    เห็นด้วยมาก 

3    เห็นด้วยปานกลาง 
2    เห็นด้วยน้อย 
1    เห็นด้วยน้อยมาก 
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ผู้วิจยัใช้เกณฑ์คา่เฉล่ียในการแปรผล ค านวณโดยใช้สตูรการค านวณความกว้าง
ของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2537, น.29)  
 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น      =   
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ −ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

          = 
5 −1

5
 

          =    0.80 
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดงันี ้

ระดบัคะแนนเฉล่ีย   หมายถึง 
4.21 – 5.00  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัน้อยมาก 

 
ส่วนที่ 3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามมาตราสว่นประเมินคา่แบบลิ เคร์ิท สเกล (Likert Scale) แบง่ค าถามออกเป็น 5 ด้าน 
รวมทัง้หมด 15 ข้อ ดงันี ้

1. ด้านการโฆษณา    จ านวน 3 ข้อ 
2. ด้านการประชาสมัพนัธ์   จ านวน 3 ข้อ 
3. ด้านการสง่เสริมการขาย    จ านวน 3 ข้อ 
4. ด้านการตลาดทางตรง   จ านวน 3 ข้อ 
5. ด้านการจดักิจกรรมพิเศษ   จ านวน 3 ข้อ  

โดยท่ีแต่ละค าถามแบ่งประกอบด้วยเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวม 5 เคร่ืองมือ ได้แก่ การโฆษณาการประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรง 
และการจดักิจกรรมพิเศษซึ่งเป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale ) โดยเป็น
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การให้คะแนนแต่ละระดับตัง้แต่ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ตามล าดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนน ดงันี ้

คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
 5    เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 4    เห็นด้วยมาก 

3    เห็นด้วยปานกลาง 
2    เห็นด้วยน้อย 
1    เห็นด้วยน้อยมาก 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์คา่เฉล่ียในการแปรผล ค านวณโดยใช้สตูรการค านวณความกว้าง
ของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2537, น.29)  

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้     =   
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ −ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

         = 
5 −1

5
 

         =    0.80 
จากนัน้น าเกณฑ์การประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความส าคัญต่อ

พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการส่ือสาร
การตลาดแบบบรูณาการ โดยก าหนดความหมายของระดบัคะแนนได้ ดงันี ้

ระดบัคะแนนเฉล่ีย   หมายถึง 
4.21 – 5.00   การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการอยูใ่น 

ระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20   การส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40   การส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   การส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80   การส่ือสารการตลาด อยูใ่นระดบัน้อยมาก 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร  

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ เป็นแบบสอบถามท่ีมี
หลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 

การวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) จ านวน 3 ข้อ 
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ข้อ 1. เหตผุลในการซือ้ 
ข้อ 2. ประเภทของผลิตภณัฑ์ 
ข้อ 3. ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ 

การวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio) จ านวน 3 ข้อ 
ข้อ 1. คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ตอ่ครัง้ ..................บาท/ครัง้ 
ข้อ 2. จ านวนครัง้ในการซือ้...............ครัง้/เดือน  
ข้อ 3 ทา่นจะแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มหรือไม ่
 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้าน 
เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกนั 

3.ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย
ทางด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสาร-นิพนธ์ 

6.น าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครัง้สุดท้าย
ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

7. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
40 คน เพ่ือวิ เคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีหาค่า
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สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบคั (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2544, 
น.449) เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ค่าอลัฟ่าท่ีได้แสดงถึงระดบัความมั่นคงท่ีของ
แบบสอบถาม โดยมีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 ซึง่คา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงู
โดยก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ไมต่ ่ากวา่ 0.7 โดยมีผลการทดสอบคา่ความเช่ือมัน่ดงันี ้

ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.892 
ด้านด้านตราสินค้า   คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.798 
ด้านบรรจภุณัฑ์   คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.808 
ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.887 
ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.809 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.852 
ด้านการโฆษณา   คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.829 
ด้านการประชาสมัพนัธ์  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.774 
ด้านการสง่เสริมการขาย  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.905 
ด้านการตลาดทางตรง  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.781 
ด้านการจดักิจกรรมพิเศษ  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.855 

8.น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ 

และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาจาก
แหลง่ข้อมลู 2 แหลง่ คือ 

1. แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data)  
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคท่ีเคยซือ้ผักอินทรีย์จาก

ร้านเลมอนฟาร์มท่ีอาศยัหรือมีแหล่งท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยขอความ
ร่วมมือจากร้านเลมอนฟาร์มในการแจกแบบสอบถาม 

2. แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ได้แก่ บทความ วารสาร ปริญญานิพนธ์ ผลงานวิจยัตา่ง ๆ และแหลง่ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต   
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การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 

น าข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาเก็บวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผล ซึง่ผู้วิจยั ได้ด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ ท าวิจัยตรวจสอบความสมบูรย์ และแยก
แบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 
น ามาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า 

3. การประมวลผลข้อมลู น าข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วมาบนัทึกและประมวลผลโดยใชh
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Siatistics for windows,version 23.0 (IBM Corp.,Amonk,N.Y.USA)   
เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมตฐิาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)  

การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยด าเนินการตามล าดบัดงันี ้
1. การวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics Analysis) เพ่ืออธิบาย

ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1.1 วิเคราะห์ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และน ามาเสนอเป็นร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ โดยใช้การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การหาแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การหา
คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัเพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

2.1 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of 
variance) ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่กรณี
คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 
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2.2 สถิติ Brown-Forsythe (B) ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

2.3 สถิติคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2 และ 3 
 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.สถติพิืน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 การหาคา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, น.52)  
 

   

   P =  
𝑓×100

𝑛
 

 
 เม่ือ  P แทน คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

   𝑓 แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

   𝑛 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.2 การหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, น.48)  
 

      

�̅� =  
(∑𝑥𝑖)

𝑛
 

 

 เม่ือ  �̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

  ∑𝑥𝑖 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 

  𝑛 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.3 การหาคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา, 2550, น.49)  



  77 

  สูตร S.D. = √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 เม่ือ  S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ∑𝑥2  แทน ผลรวมของแต่ละคะแนนแต่ละตัวยกก าลัง

สอง 
  (∑𝑥)2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
  𝑛  แทน จ านวนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
2. สถติทิี่ใช้ทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิ ธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2550, น.
34-36)  

 

 Cronbach’s alpha: α  =  
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)(𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

 เม่ือ  α   แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  K   แทน จ านวนค าถาม 
  (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนร่วม 

ระหวา่งค าถามตา่ง  ๆ
  (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของ 

ค าถาม 
 
3.สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

3.1 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ กรณีค่าความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, น.113-115) มีสตูร ดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

แหลง่ความแปรปรวน       df        SS         MS         F 

ระหวา่งกลุม่ (b) 
 

 

   

      

แหลง่ความแปรปรวน       df        SS         MS         F 

ภายในกลุม่ (w) 
 

 

 

  

รวม (T) 
 

 

    

 
 

 

 

 
        
           
เม่ือ F   แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-Distribution 

 

 

แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) และภายในกลุม่ (n-k) 

 แทน จ านวนของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 

 

 

แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

 

 

แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Between Sum of Squares) 

 
 แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares) 

 แทน 
ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (MeanSquare between 
groups) 

 

 

แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square within groups) 

𝑘 − 1 

𝑛 − 𝑘 

𝑛
− 1 

𝑠𝑠𝑏 

𝑠𝑠𝑤 

𝑠𝑠𝑡 

𝑀𝑆𝑏

=
𝑆𝑆𝑏

𝑛 − 𝑘
 

𝑀𝑆𝑤

=
𝑆𝑆𝑤

𝑛 − 𝑘
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กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้สตูรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) 
เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544,น. 332-333)  

 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

∝
2

;𝑛−𝑘
√𝑀𝐸𝑆 [

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

 
3.2 สถิติBrown-Forsythe (B) ใช้ในการทดสอบความแตกต่าง กรณีค่าความ

แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั (Hartung Joachim, 2001, pp.300) มีสตูรดงันี ้
 

𝐵 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 

โดยคา่  𝑀𝑆𝑤 = [1 −
𝑛1

𝑁
] 𝑆𝑖

2 

 
เม่ือ B แทน คา่สถิตท่ีิพิจารณาใน Brow-Forsythe 

แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean Square between  
groups) 

แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square within 
groups) 

 
ส าหรับสถิต ิBrowForsythe 

𝑘 แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

𝑁 แทน ขนาดประชากร 

𝑆𝑖
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น
รายคู่เพ่ือดูว่ามีคู่ใดแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543, น.116) มีสูตร
ดงันี ้
 

𝑡 =
𝑥�̅� + 𝑥�̅�

𝑀𝑆𝑤 (
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

 

 
เม่ือ t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution  

แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean    
Square within groups) ส าหรับ Brown Forsythe 

                               แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

           แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 

                                     𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

            แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 
 

3.3 การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใช้ใน
การหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัโดยท่ีแตล่ะตวัมีระดบัการวดัของข้อมลูใน
ระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไปใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2548, น.130-132)  

 

𝑟 =
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2)(𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2)
   

 
 

 เม่ือ r  แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

 ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนน X 
 ∑Y  แทน ผลรวมของคะแนน Y 

 ∑ X/2  แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 ∑Y2  แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

𝑥�̅�  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j 

𝑥�̅� 
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𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 
∑ X Y  แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y ทกุคู ่

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 
โดยท่ีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r  ≤ 1 ความหมายของคา่ r 

(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544, น.437) คือ 
1. ถ้า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศตรงกนัข้ามคือถ้า X เพิ่ม 

Y จะลดถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 
2. ถ้า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศเดียวกนัคือถ้า X เพิ่ม Y 

จะเพิ่มด้วยถ้า X ลด Y จะลดด้วย 
3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันและมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก 
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในตรงกันข้ามและมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก 
5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อยลง 
 

เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ดงันี ้

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์              ความหมาย 

0.81 - 1.00  มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก 

0.61 - 0.80  มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 

0.41 - 0.60  มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

0.21 - 0.40  มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

0.01 - 0.20  มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 

0  ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้าน 
เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศกึษาดงันี ้
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
N แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
T แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F-prob.แทน คา่ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิต ิ(ในตาราง F-test) 
F-ratio แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา (F-distribution) 
LSD แทน Least Significant difference 
r แทน คา่สหสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) 
H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสดุ อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คณุภาพผลิตภัณฑ์ ตรา

สินค้า บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภคในร้านเลมอนฟาร์มเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ คณุคา่ผลิตภณัฑ์ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การ
สง่เสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภคจากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีท้ัง้หมด 400 คน แสดงผล
การวิเคราะห์จ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
          ชาย 111 27.8 
          หญิง 289 72.2 

รวม 400 100 
2. อาย ุ   
          25-34 ปี 143 35.8 
          35-44 ปี 126 31.5 
          45-54 ปี 62 15.5 
          55-64 ปี 69 17.3 

รวม 400 100 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
          ต ่ากวา่ปริญญาตรี 72 18.0 
          ปริญญาตรี 283 70.8 
          สงูกวา่ปริญญาตรี  45 11.2 

รวม 400 100 
4. อาชีพ   
         ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 186 46.5 
         พนกังานบริษัทเอกชน  118 29.5 
          ธุรกิจสว่นตวั  60 15.0 
          ผู้ เกษียณอาย ุ 36 9.0 

รวม 400 100 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน   
          15,000 – 25,000 บาท   212 53.0 
          25,001 – 35,000 บาท   86 21.5 
          35,001 – 45,000 บาท   68 17.0 
          45,001 บาท ขึน้ไป   34 8.5 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบวา่ 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 289 คน คดิเป็นร้อยละ 

72.3 และเพศชาย จ านวน 111 คน คดิเป็นร้อยละ 27.8   
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 143 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 35-44 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีอายุ
ระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีอายุระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 118 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ผู้ เกษียณอายุ
จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 25,000 บาท จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท จ านวน  86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 
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45,000 บาท จ านวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คณุภาพผลิตภัณฑ์ 

ตราสินค้า บรรจภุณัฑ์ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ คณุคา่ผลิตภณัฑ์ และความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ เสนอคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัตาราง 4 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์    
1. ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคุณค่าทางโภชนาการ
ดีกวา่ผกัทัว่ ๆ ไป  

3.67 0.783 ดี 

2. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดี
ขึน้ 

3.74 0.777 ดี 

3. ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีความสด กรอบ และ
รสชาตดีิกวา่ผกัทัว่ไป 

3.66 0.776 ดี 

รวม 3.688 0.701 ดี 
ด้านตราสินค้า    
1. ตราสินค้าเลมอนฟาร์มง่ายตอ่การจดจ า 3.45 0.761 ดี 
2. ตราสินค้าเลมอนฟาร์มมีถ้อยค าเฉพาะท่ีแสดงถึง 
เอกลกัษณ์ของสินค้า 

3.52 0.729 ดี 

3. ตราสินค้าเลมอนฟาร์มสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภค 3.63 0.745 ดี 
รวม 3.534 0.652 ดี 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 

S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านบรรจุภัณฑ์    
1. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์หลายขนาด 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกซือ้ตามความต้องการ 

3.67 0.727 ดี 

2. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกตา่งจากบรรจภุณัฑ์อาหารทัว่ไป 

3.49 0.772 ดี 

3. เลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์ส าหรับผกัอินทรีย์ท่ีปลอดภยัไมเ่ป็น
อนัตรายตอ่ผู้บริโภค ผา่นการรับรองจากหนว่ยงานภาครัฐ (มอก.) 

3.72 0.740 ดี 

รวม  3.627 0.639 ดี 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์     
1. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มระบวุนั เดือน ปีท่ีผลิต 
ชดัเจน 

3.97 0.786 ดี 

2. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มได้รับมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับมาตรฐานความปลอดภยั 

3.92 0.760 ดี 

3. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มปลอดสารพิษ 3.86 0.787 ดี 
รวม  3.916 0.710 ดี 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์    
1. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุภาพคุ้มคา่กบัราคาท่ี
ต้องจา่ยไป 

3.63 0.804 ดี 

2. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีการผลดัเปล่ียนหมนุเวียน
ไปตามแตล่ะฤดกูาล 

3.66 0.795 ดี 

3. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มท่ีทา่นซือ้ท าให้ท่านรู้สึก
ภมูิใจท่ีเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยเกษตรกรไทย และเป็นการรักษา 
สภาพแวดล้อมด้วย 

3.77 0.809 ดี 

รวม  3.683 0.714 ดี 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 

S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์    
1. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีหลากหลายประเภท ได้แก่  
ผกัตระกลูกะหล ่า ตระกลูแตง ตระกลูถัว่ ตระกลูอ่ืน ๆ เช่น 
ข้าวโพด ขึน้ฉ่าย เป็นต้น 

3.73 0.774 ดี 

2. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้บริโภคตลอดทัง้ปี และ
ตามฤดกูาล 

3.76 0.759 ดี 

3. ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้เลือกหลากหลายจาก
แหลง่ผลิตทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

3.62 0.773 ดี 

รวม  3.701 0.699 ดี 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวา่ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
คณุภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.688 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มช่วย
ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึน้ ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุค่าทางโภชนาการดีกว่าผกัทัว่ ๆ ไป 
และผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีความสด กรอบ และรสชาติดีกว่าผกัทัว่ ๆ ไป โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.74 3.67 และ 3.66 ตามล าดบั 

ด้านตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า
โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.534 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ตราสินค้าเลมอนฟาร์มสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้บริโภค  ตรา
สินค้าเลมอนฟาร์มมีถ้อยค าเฉพาะท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของสินค้า และตราสินค้าเลมอนฟาร์มง่าย
ตอ่การจดจ าโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.63 3.52 และ 3.45 ตามล าดบั 

ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุ
ภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.627 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์
ส าหรับผักอินทรีย์ท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ บริโภคผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 
(มอก.) ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกซือ้ตาม
ความต้องการ และผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจาก
บรรจภุณัฑ์อาหารทัว่ไป โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 3.67 และ 3.49 ตามล าดบั 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.916 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ผักอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มระบุวัน เดือน ปีท่ีผลิต ชัดเจน  ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มได้รับ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับมาตรฐานความปลอดภัย  และผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มปลอด
สารพิษโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97 3.92 และ 3.86 ตามล าดบั 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
คุณค่าผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.683 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มท่ีท่าน
ซือ้ท าให้ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเกษตรกรไทย และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมด้วย  
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดกูาล  และผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุภาพคุ้มคา่กับราคาท่ีต้องจ่ายไป โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 3.66 และ 
3.63 ตามล าดบั 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.701 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ผักอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้บริโภคตลอดทัง้ปี และตามฤดกูาล ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมี
หลากหลายประเภท ได้แก่ ผักตระกูลกะหล ่า ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูล อ่ืน ๆ เช่น ข้าวโพด 
ขึน้ฉ่าย เป็นต้น และผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้เลือกหลากหลายจากแหล่งผลิตทัง้
ภายในและตา่งประเทศ  โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 3.73 และ 3.62 ตามล าดบั 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ เสนอ
คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการ 
 

S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ด้านการโฆษณา    
1. การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ วิทย ุของเลมอนฟาร์ม 
มีความนา่สนใจ 

3.07 0.777 ปานกลาง 

2. การโฆษณาผา่น website สามารถส่ือถึงคณุคา่ของ 
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มได้เป็นอยา่งดี 

3.24 0.838 ปานกลาง 

3. การโฆษณาทางส่ือสิ่งพิมพ์ของเลมอนฟาร์ม ท าให้ 
ทราบถึงคณุสมบตัเิดน่ของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

3.17 0.854 ปานกลาง 

รวม   3.161 0.739 ปานกลาง 
ด้านการประชาสัมพันธ์    
1. มีการร่วมกบัมลูนิธิหมอชาวบ้านเชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 
สาขาตา่ง ๆ มาให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสขุภาพ 

3.32 0.877 ปานกลาง 

2. มีการใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง เชน่ เซเลบริตีค้นรุ่นใหม่ 
มาเชิญชวนให้เลือกซือ้ผกัอินทรีย์ท าให้อยากลองซือ้มาบริโภค 

3.32 0.908 ปานกลาง 

3. การเป็นผู้สนบัสนนุทางรายการโทรทศัน์ สง่ผลให้ผู้บริโภค 
สนใจเลมอนฟาร์มและผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

3.25 0.871 ปานกลาง 

รวม  3.295 0.786 ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการ 
 

S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านการส่งเสริมการขาย    
1. การจดัรายการซือ้ 1 แถม 1 มีสว่นในการชว่ยดงึดดูลกูค้ามากขึน้ 3.80 0.933 ดี 
2. มีสว่นลดท่ีนา่ดงึดดูใจเมื่อเป็นสมาชิก เชน่ รายการ 
Promotion เดือน พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-
15% 

3.79 0.900 ดี 

3. มีคปูองส าหรับซือ้สินค้าให้ตามคะแนนท่ีสะสมท าให้ 
อยากซือ้อยา่งตอ่เน่ือง 

3.76 0.879 ดี 

รวม  3.781 0.840 ดี 
ด้านการตลาดทางตรง    
1. มีการแจ้งสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดสินค้าใหม่ๆ  
หรือมอบสิทธิพิเศษให้ผา่นทาง Facebook หรือ Line 

3.59 0.877 ดี 

2. มีการจดัท าแผน่พบั เพ่ือแจกให้ลกูค้า และประชาชนทัว่ ๆ  ไป 3.29 0.882 ปานกลาง 
3. มีการจดัตกแตง่สถานท่ีขายสินค้าให้ดนูา่สนใจ และทนัสมยั 
เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้ลกูค้าเข้าเย่ียมชม 

3.58 0.816 ดี 

รวม  3.487 0.737 ดี 
ด้านการจัดกิจกรรมพเิศษ    
1. มีการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ  เชน่ เทศกาลกินผกั 
ผลไม้อินทรีย์ 

3.56 0.850 ดี 

 2. มีการจดักิจกรรมให้ลกูค้าพบเกษตรกรเจ้าของผลผลิต เพ่ือให้
ลกูค้ารู้จกัผลิตภณัฑ์ดีขึน้ เชน่ การจดักิจกรรมเย่ียมชมฟาร์ม 
เกษตรอินทรีย์  

3.57 0.814 ดี 

3. มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนา่สนใจ เชน่ เวทีสขุภาพ 3.56 0.868 ดี 
รวม  3.562 0.769 ดี 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวา่ 

ด้านการโฆษณา ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้านการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.161 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางทุกข้อ ได้แก่ การโฆษณาผ่าน 
website สามารถส่ือถึงคณุคา่ของผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์มได้เป็นอย่างดี การโฆษณาทาง
ส่ือสิ่งพิมพ์ของเลมอนฟาร์ม ท าให้ทราบถึงคณุสมบตัเิดน่ของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม และ
การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ของเลมอนฟาร์มมีความน่าสนใจโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 
3.17 และ 3.07 ตามล าดบั 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.295 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางทุกข้อ ได้แก่ มีการ
ร่วมกบัมลูนิธิหมอชาวบ้านเชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ มาให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบั
สุขภาพ และมีการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น     เซเลบริตีค้นรุ่นใหม่มาเชิญชวนให้เลือกซือ้ผัก
อินทรีย์ท าให้อยากลองซือ้มาบริโภค โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากนัคือ3.32 การเป็นผู้สนบัสนนุทางรายการ
โทรทศัน์ สง่ผลให้ผู้บริโภคสนใจเลมอนฟาร์มและผลิตภณัฑ์มากขึน้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25   

ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.781 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ การจดัรายการ
ซือ้ 1 แถม 1 มีส่วนในการช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึน้ มีส่วนลดท่ีน่าดึงดูดใจเม่ือเป็นสมาชิก เช่น 
รายการ Promotion เดือน พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-15% และมีคปูองส าหรับซือ้
สินค้าให้ตามคะแนนท่ีสะสมท าให้อยากซือ้อย่างต่อเน่ือง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 3.79 และ 
3.76 ตามล าดบั 

ด้านการตลาดทางตรง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการด้านการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.487 เม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี 2 ข้อ ได้แก่ มีการแจ้งสิทธิพิเศษ หรือ
รายละเอียดสินค้าใหม่ๆ หรือมอบสิทธิพิเศษให้ผ่านทาง Facebook หรือ Line และมีการจัด
ตกแตง่สถานท่ีขายสินค้าให้ดนู่าสนใจ และทนัสมยั เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้ลกูค้าเข้าเย่ียมชม โดยมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และ 3.58 มีการจัดท าแผ่นพับ เพ่ือแจกให้ลูกค้า และประชาชนทั่ว ๆ ไป 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.29 

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการจดักิจกรรมพิเศษโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.562 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่  มีการจัด
กิจกรรมให้ลูกค้าพบเกษตรกรเจ้าของผลผลิต เพ่ือให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ดี ขึน้ เช่น การจัด
กิจกรรมเย่ียมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.57 มีการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส
พิเศษตา่ง ๆ เชน่ เทศกาลกินผกัผลไม้อินทรีย์ และมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนา่สนใจ เช่น 
เวทีสขุภาพ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กนัคือ 3.56 
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4. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลพฤติก รรมการซื ้อ ผั กอิ นท รี ย์ขอ งผู้บ ริ โภค 
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ของผู้บริโภคจากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เหตผุลในการซือ้   
          เพ่ือสขุภาพ 119 29.8 
          คณุภาพของสินค้า 128 32.0 
          ความสดใหม ่ 22 5.4 
          ความสะอาด/ปลอดสารพิษ 131 32.8 

รวม 400 100 
2. ประเภทของผลิตภณัฑ์   
          ผกัท่ีนิยมใช้บริโภคสด เชน่ แตงกวา มะเขือเทศ 67 16.8 
          ผกัท่ีนิยมท าให้สกุก่อนบริโภค เชน่ คะน้า ดอกกะหล ่า 146 36.5 
          ผกัท่ีนิยมน ามาปรุงแตง่ เชน่ ต้นหอม โหระพา 20 5.0 
          ผกัสลดัตา่งๆ  145 36.3 
          กระเช้าสขุภาพ  22 5.5 

รวม 400 100 
3. ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์   
          บคุคลในครอบครัว 284 71.0 
          เพ่ือน 22 5.5 
          คนรัก หรือคูส่มรส 46 11.5 
          สงัคมหรือเครือขา่ยผู้บริโภคผกัผลไม้อินทรีย์ด้วยกนั  48 12.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของของพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจากร้านเลมอนฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
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X

เหตุผลในการซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตผุลในการซือ้เพราะความ
สะอาด/ปลอดสารพิษ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ มีเหตผุลในการซือ้เพราะ
คุณภาพของสินค้าจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีเหตุผลในการซือ้เพ่ือสุขภาพ จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีเหตผุลในการซือ้เพราะความสดใหม่ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.5 ตามล าดบั 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทผกัท่ีนิยม
ท าให้สุกก่อนบริโภค เช่น คะน้า ดอกกะหล ่า จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ 
เลือกประเภทผกัสลดัต่าง ๆ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 เลือกประเภทผักท่ีนิยมบริโภค
สด เช่น แตงกวา มะเขือเทศ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 เลือกประเภทกระเช้าสุขภาพ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เลือกประเภทผักท่ีนิยมมาปรุงแต่ง เช่น ต้นหอม โหระพา 
จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผักอินทรีย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีบคุคลในครอบครัวเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ จ านวน 284 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ มีสังคมหรือเครือข่ายผู้บริโภคผักผลไม้อินทรีย์ด้วยกัน เป็นผู้ ท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 มีคนรักหรือคูส่มรส
เป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีเพ่ือน
เป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซือ้  
ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภคจากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม Min Max  S.D. 

คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ตอ่ครัง้ 20 5,000 367.37 419.416 
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 1 21 4.24 3.612 
ทา่นจะแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
หรือไม ่

1 5 3.80 0.575 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภคจากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
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ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ต่อครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการ
ซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ต ่าสดุเท่ากบั 20 บาท สงูสดุเท่ากบั 5,000 บาท โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 367.37 

และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 419.416 
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการ

ซือ้ต่อเดือน ต ่าสุดเท่ากับ 1 สูงสุดเท่ากับ  21 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 3.612 

การแนะน าเพื่ อนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีการแนะน าให้เพ่ือนมาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ต ่าสุดเท่ากับ 1 สูงสุด
เทา่กบั 5 โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.80 และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.575 
 

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้

H0 : เพศท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่แตกตา่งกนั 
H1 : เพศท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม  โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มเป็นอิสระกันจากกัน (Independent t-
test) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig 2-tailed Sig. 
มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงดงัตาราง 8 ตาราง 9 และตาราง 10 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s 
test ซึง่ตัง้ สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 8 

ตาราง 8 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s test 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equal of Variances 

F Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 1.446 0.230 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 0.002 0.964 

ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์ 
จากร้านเลมอนฟาร์ม 

7.110    0.008** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 8 พบว่าพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ และด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดย
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.230 และ 0.964 ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีต้องการ
ทดสอบท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนประชากรทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ค่า t-
test ในกรณีของ Equal variances assume ดงัตาราง 8  

ส่วนด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. 
เทา่กบั 0.008 ซึง่น้อยกว่า 0.01 แสดงวา่คา่ความแปรปรวนประชากรทัง้สองกลุ่มแตกตา่งกนั จึงใช้
คา่ t-test ในกรณีของ Equal variances not assumed ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ และด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ีย
ตอ่เดือนจ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 t-test for Equality of Means 
เพศ  S.D. t df Sig. 

(2-
tailed) 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ 
ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

ชาย 376.31 335.768 0.264 398 0.792 
หญิง 363.94 447.891    

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ีย
ตอ่เดือน 

ชาย 4.17 3.615 -0.253 398 0.800 
หญิง 4.27 3.617    

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก

ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ และด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนจ าแนกตามเพศ โดยใช้ Independent sample t-test 
พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.792 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.800 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ี
แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวน
ครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
 
 

X



  99 

ตาราง 10 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้าน 
เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

 t-test for Equality of Means 

เพศ  S.D. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์ ชาย 3.70 0.627 -1.988  178.945 0.048* 
จากร้านเลมอนฟาร์ม  หญิง 3.84 0.551    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 10 เม่ือพิจารณาคา่ Sig. จากคา่ t-test ในส่วน Equal variances not 

assumed  พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน า
เพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานโดยเพศหญิงมีการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มสงูกวา่เพศชาย 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้
ดงันี ้

H0 : อายท่ีุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่แตกตา่งกนั 
H1 : อายท่ีุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่95% หากคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ One Way ANOVA แต่หากค่าแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนั จะ

X
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น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ   Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s 
test ซึง่ตัง้ สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนอย่างน้อยหนึง่กลุ่มแตกตา่งจากกลุม่อ่ืน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ  95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่เม่ือคา่  Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 11 

ตาราง 11 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใช้ Levene’s test 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 0.376 3 396 0.770 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 4.344 3 396 0.005** 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 

4.951 3 396 0.002** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levenes’s test พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.770 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) จึงใช้สถิต ิOne Way ANOVA ในการทดสอบ
สมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 12 
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ส่วนพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.005 และ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีคา่ความ
แปรปรวนของแต่กลุ่มอายุแตกต่างกัน นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) จงึใช้สถิต ิBrown-Forsytheในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 13 

 

ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใช้ One Way ANOVA 

 

พฤตกิรรมการซือ้ 
ผักอินทรีย์ 

จากร้านเลมอนฟาร์ม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ ระหวา่งกลุม่ 432257.834  3 144085.945 0.818 0.485 

ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ ภายในกลุม่ 69755885.9 396  176151.227   

 รวม 70188143.75 399    

  
จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใช้ One Way ANOVA 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.485 ซึ่ง

มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
อายท่ีุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 13 แสดงความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใช้ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร สถติทิี่ใช้ Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ีย 
ตอ่เดือน 

Brown-
Forsythe 

1.505 3 384.484 0.213 

ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม 

Brown-
Forsythe 

3.713 3 284.177 0.012* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบ พบวา่ 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. 0.213 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายท่ีุแตกตา่ง
กนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ใน
การซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

ส่วนด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เขต
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ปรากฏผล
ดงัตาราง 14 
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X

ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
จ าแนกตามกลุม่อาย ุด้วย Dunnett’s T3 

อาย ุ
 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี 

 
3.70 3.80 3.98 3.84 

25-34 ปี 3.70 - -0.102 
(0.561) 

-0.285 
(0.025)* 

-0.141 
(0.438) 

35-44 ปี 3.80  - -0.182 
(0.251) 

-0.039 
(0.996) 

45-54 ปี 3.98   - -0.143 
(0.665) 

55-64 ปี 3.84    - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์ม จ าแนกตามกลุม่อายเุป็นรายคูด้่วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี กับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 45-54 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.025 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี กับผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 45-54 ปี มี
พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี 
มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มน้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ45-54 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.285 
 
 
 



  104 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
แตกตา่งกนั 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หากคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไมแ่ตกตา่งกนัให้ทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิติ One Way ANOVA และหากคา่แปรปรวนของแต่
ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอยา่งน้อยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่ง
กัน  จะน าไปเป รียบเทียบเชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ   Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s 
test ซึง่ตัง้ สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนอย่างน้อยหนึง่กลุ่มแตกตา่งจากกลุม่อ่ืน 

 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่เม่ือคา่  Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 15 
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ตาราง 15 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s test 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 5.105 2 397 .006** 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 2.834 2 397   .060 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 

4.452 2 397     .012* 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษาโดยใช้ Levenes’s 
test พบวา่ 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.060 ซึ่งมากกว่า 
0.05 หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ One Way ANOVAในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 16 

สว่นด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ และด้านการแนะน าเพ่ือนให้
มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 และ 0.012  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนประชากรของแต่กลุ่มระดับการศึกษาแตกต่างกัน นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) จงึใช้ Brown-Forsytheในการทดสอบ
สมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 17 
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ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช้  One Way ANOVA 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้ ระหวา่งกลุม่ 41.732 2 20.866 1.604 0.202 
โดยเฉล่ียตอ่เดือน ภายในกลุม่ 5164.258 397 13.008   

 รวม 5205.990 399    

 
จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้

ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามกลุ่มระดบัการศกึษา โดย
ใช้ One Way ANOVA  

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.202 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับ
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 17 แสดงความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษา โดยใช้ Brown-Forsythe   

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร สถติทิี่ใช้ Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ 
ตอ่ครัง้ 

Brown-
Forsythe 

0.458 2 103.003 0.634 

ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม 

Brown-
Forsythe 

3.303 2 125.626 0.040* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

  
จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้

ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามกลุ่มระดบัการศกึษา โดย
ใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบวา่ 

ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีค่า 
Sig. 0.634 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิาน   

ส่วนด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. 
0.040 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านการแนะน าเพ่ือน
ให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึท า
การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย
รายคู ่ปรากฏผลดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนก
ตามกลุม่ระดบัการศกึษาด้วยวิธี Dunnett’s T3 

ระดบัการศกึษา 
 ต ่ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

 3.97 3.78 3.67 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.97 - 

 
0.195 

(0.090) 
0.306 

(0.074) 
           ปริญญาตรี 3.78  - 

 
0.111 

(0.677) 
สงูกวา่ปริญญาตรี 3.67   - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์ม จ าแนกตามกลุ่มระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิต ิได้ดงันี ้

H0 : อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่แตกตา่งกนั 
H1 : อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน ท่ีระดับความเช่ือมั่น95% หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันให้
ทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิติ One Way ANOVA และหากคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกต่าง
กนัให้ทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิต ิBrown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) ท่ี มีค่าเฉ ล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ ท่ีแตกต่างกัน  จะน าไป
เป รียบ เทียบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธีทดสอบแบบ   Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s 
test ซึง่ตัง้ สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนอย่างน้อยหนึง่กลุ่มแตกตา่งจากกลุม่อ่ืน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั และยอมรับสมมตฐิานรองก็ตอ่เม่ือคา่  Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 19 
 

ตาราง 19 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามกลุม่อาชีพโดยใช้ Levene’s test 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 2.924 3 396 .034* 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 2.862 3 396 .037* 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 13.127 3 396 .000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่อาชีพโดยใช้ Levenes’s test พบวา่ 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดย

เฉล่ียต่อเดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.034, 0.037 และ 0.000 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพ
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แตกต่างกัน นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ Brown-
Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 20 

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ ด้านจ านวนครัง้
ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนก
ตามกลุม่อาชีพโดยใช้ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขต

กรุงเทพมหานคร 
สถติทิี่ใช้ Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ 
ตอ่ครัง้ 

Brown-
Forsythe 

0.273 3 69.656  0.845 

ด้ านจ านวนค รั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉล่ี ย 
ตอ่เดือน 

Brown-
Forsythe 

3.370 3 241.837  0.019* 

ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม 

Brown-
Forsythe 

9.329 3 180.065 0.000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้

ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยใช้ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. 0.845 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุม่อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยใช้สถิต ิ
Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ปรากฏผลดงัตาราง 21 

ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนกตามกลุ่ม
อาชีพ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ปรากฏผล
ดงัตาราง 22 

 
  



  112 

X

ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
ด้วย Dunnett’s T3 

อาชีพ 

 ข้าราชการ/ 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

ผู้
เกษียณอาย ุ 

 

 
4.02 4.36 3.77 5.81 

ข้าราชการ/ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

4.02 - -0.343 
(0.977) 

0.255 
(0.986) 

-1.784 
(0.026)* 

 

พนกังานบริษัทเอกชน 4.36  - 0.598 
(0.775) 

-1.441 
(0.187) 

 

ธุรกิจสว่นตวั 3.77   - -2.039 
(0.009)** 

 

ผู้ เกษียณอาย ุ 5.81    - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน จ าแนก
ตามกลุม่อาชีพเป็นรายคูด้่วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้ บ ริโภคท่ีเป็นผู้
เกษียณอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอายุ มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซือ้ผัก
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อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้
เกษียณอาย ุโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.784 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั กบัผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอาย ุมีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.009ซึ่งน้อยกว่า 0.01หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว  กับผู้ บริโภคท่ี เป็นผู้
เกษียณอายุ มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดย
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ
สว่นตวั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่
เดือน น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอาย ุโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.039 

ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
จ าแนกตามกลุม่อาชีพ ด้วย Dunnett’s T3 

อาชีพ 

 ข้าราชการ/ 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั ผู้ เกษียณอาย ุ 
 

 
3.69 3.80 3.93 4.17 

ข้าราชการ/ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

3.69 - -0.108 
 (0.380) 

-0.245 
   (0.012)* 

-0.478 
   (0.000)** 

 

พนกังานบริษัทเอกชน 3.80  -   0.137 
  (0.331) 

-0.370 
    (0.008)** 

 

ธุรกิจสว่นตวั 3.93   - -0.233 
 (0.281) 

 

ผู้ เกษียณอาย ุ 4.17    - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์ม จ าแนกตามกลุม่อาชีพเป็นรายคูด้่วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บ ริโภคท่ีมีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม แตกตา่งกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.245 

ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้ บริโภคท่ีเป็นผู้
เกษียณอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอาย ุมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม แตกตา่งกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอายโุดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.478 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน กับผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอายุ มี
ค่า  Sig. เท่ากับ  0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01หมายความว่า ผู้ บ ริโภคท่ี มีอาชีพ เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน กบัผู้บริโภคท่ีเป็น ผู้ เกษียณอาย ุมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม น้อยกว่า
ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอาย ุโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.370 

 
สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
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H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันให้
ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ One Way ANOVAและหากค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกตา่ง
กนัให้ทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิต ิBrown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) ท่ี มีค่าเฉ ล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ ท่ีแตกต่างกัน  จะน าไป
เป รียบ เทียบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธีทดสอบแบบ   Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s 
test ซึง่ตัง้ สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนอย่างน้อยหนึง่กลุ่มแตกตา่งจากกลุม่อ่ืน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 23 
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ตาราง 23 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามกลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s test 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้   0.924 3 396   .429 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 11.373 3 396 .000** 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม   9.987 3 396 .000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ 
Levenes’s test พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.429 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มรายได้เฉล่ียตอ่เดือนไม่แตกต่าง
กนั นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ One Way ANOVA
ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 24 

สว่นด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความวา่ มีคา่
ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 23 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ One Way ANOVA 

พฤตกิรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้าน 
เลมอนฟาร์ม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

ระหวา่งกลุม่ 2263132.499 3 754377.500 4.398 0.005** 
ภายในกลุม่ 67925011.250  396 171527.806   
รวม 70188143.750 399    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้

ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน
โดยใช้ One Way ANOVA 

ด้านคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผัก อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม  
ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย ดงัตาราง 25 
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X

ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ จ าแนกตามกลุ่ม
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนด้วย Least Significant Difference (LSD) 

รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 

 15,000-
25,000 
บาท 

25,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001 บาท 
ขึน้ไป 

 315.80 389.53 520.74 326.18 
15,000-25,000 

บาท 
 

315.80 - -73.733 
(0.165) 

-204.933 
(0.000)** 

-10.375 
(0.892) 

25,001-35,000 
บาท 

 

389.53  - -131.200 
(0.052) 

63.358 
(0.451) 

35,001-45,000 
บาท 

 

520.74   - 194.559 
(0.026)* 

45,001 บาทขึน้ไป 
 

326.18    - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ 
จ าแนกตามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่  ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ใน
การทดสอบพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กับผู้ บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านค่าใช้จ่าย
ค่าเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ บ ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์ม ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001-45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 204.933 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท กับผู้ บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  45,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ีย
ในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 194.559 
 

ตาราง 26 แสดงความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์เลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร สถติทิี่ใช้ Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ีย 
ตอ่เดือน 

Brown-
Forsythe 

11.039 3 170.088 0.000** 

ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม 

Brown-
Forsythe 

 1.021 3 120.511 0.386 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามกลุ่มระดบัการศกึษา โดยใช้ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ พบวา่ 

ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
พบว่า มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์
ร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ปรากฏผลดงัตาราง 27 

ส่วนด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จ าแนกตาม
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. 0.386 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์ ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน จ าแนกตามกลุ่มรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนด้วย Dunnett’s T3 

รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 

 15,000-
25,000 
บาท 

25,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001 บาท 
ขึน้ไป 

 4.97 3.38 2.94 4.50 
15,000-25,000 

บาท 
 

4.97 -      1.588 
(0.001)** 

     2.031 
(0.000)** 

      0.472 
(0.976) 

25,001-35,000 
บาท 

 

3.38  -      -0.443 
(0.737) 

    -1.116 
(0.434) 

35,001-45,000 
บาท 

 

2.94   -     -1.559   
(0.082) 

45,001 บาทขึน้ไป 
 

326.18    - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์

จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน จ าแนก
ตามกลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือนเป็นรายคู ่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กับผู้ บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ใน
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การซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท  มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001-35,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.588 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท  กับผู้ บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้านจ านวนครัง้ใน
การซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,001-45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.031 
 

สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า 
ด้านบรรจภุณัฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน
ตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

H1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สองตัวท่ีเป็นอิสระต่อกันหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 28 ส าหรับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

ตาราง 28 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้า ด้านบรรจภุณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 
และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยในเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ 

r Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ -0.195 0.000** ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านตราสินค้า -0.133 0.008** ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านบรรจภุณัฑ์ -0.106 0.034* ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ -0.278 0.000** ต ่า ตรงข้าม 
ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ -0.228 0.000** ต ่า ตรงข้าม 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ -0.206 0.000** ต ่า ตรงข้าม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม -0.236 0.000** ต ่า ตรงข้าม 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้าน
คณุคา่ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน เขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์
ต่อครัง้พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีค่า Sig.(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ -0.236 แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้ บริโภคมีความ
คิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จ่ายในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ลดลง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์
ต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.195 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศ
ทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ดี
ขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านตราสินค้า กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.008 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.133 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศ
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ทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้าดีขึน้ จะ
ท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านบรรจุภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.034 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.106 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศ
ทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านบรรจภุณัฑ์ดีขึน้ จะ
ท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.278 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กัน
ในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อ
ครัง้ลดลง 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ -0.228 แสดงว่ามีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
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กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านคณุค่าผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ มีคา่ Sig. 
(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.206 แสดงวา่  มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์
ตอ่ครัง้ลดลง 

 
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน

ตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนสามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

H1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวน
ครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กัน หรือหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐานใช้
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ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 27 ส าหรับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

ตาราง 29 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้า ด้านบรรจภุณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 
และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน  

r Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ -0.039 0.432 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านตราสินค้า -0.042 0.400 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านบรรจภุณัฑ์ -0.036 0.478 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ -0.167 0.001** ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ -0.120 0.016* ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ -0.090 0.071 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม -0.104 0.038* ต ่ามาก ตรงข้าม 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 29 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้าน

คณุภาพผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจภุณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่
ผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน
พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.038 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่า  ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.104 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็น
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนลดลงและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมีค่า  Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.432 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อ
เดือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

ด้านตราสินค้า กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนมีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 0.4 ซึ่งมี
คา่มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน  

ด้านบรรจุภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.478 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์   ด้านบรรจภุัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนมีคา่ Sig. (2 tailed) 
เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้
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โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.167 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมีค่า  Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.016 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เท่ากับ -0.120 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านคณุค่าผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนมีคา่ Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.071 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้าน เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 
สมมติฐานข้อที่  2.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน

ตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
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ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

H1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกันหรือหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูล  2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 30 ส าหรับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 
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ตาราง 30 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้า ด้านบรรจภุณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 
และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ 
ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซือ้ผักอินทรีย์ 

จากร้านเลมอนฟาร์ม 
r Sig. 

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง 

ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ 0.176 0.000** ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านตราสินค้า 0.190 0.000** ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านบรรจภุณัฑ์ 0.192 0.000** ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 0.237 0.000** ต ่า เดียวกนั 
ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 0.244 0.000** ต ่า เดียวกนั 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 0.260 0.000** ต ่า เดียวกนั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 0.265 0.000** ต ่า เดียวกนั 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 30 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 

ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้าน
คณุคา่ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.265 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้
มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.176 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านตราสินค้า กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.190 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามาก
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านตรา
สินค้าดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านบรรจุภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.192 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามาก
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และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้าน
บรรจภุณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณ ฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 
0.237 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภค
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้
มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.244 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ  ถ้าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณ ฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก ร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 
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0.260 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภค
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

 
สมมติฐานข้อที่  3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  3.1 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

H0: การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

H1: ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกันหรือหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูล  2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญั
ทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 29 ส าหรับพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์
ตอ่ครัง้ 
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ตาราง 31 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 

การส่ือสารการการตลาด
แบบบูรณาการ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ 

r Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านการโฆษณา 0.019 0.706 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ -0.076 0.128 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านการสง่เสริมการขาย 0.139 0.005** ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านการตลาดทางตรง -0.139 0.005** ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านการจดักิจกรรมพิเศษ -0.050 0.319 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
การส่ือสารการการตลาด 
แบบบูรณาการโดยรวม 

-0.095 0.057 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบ

บรูณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การตลาดทางตรง และการ
จัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการโดยรวม  มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ  0.057 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณา
การโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์  จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  
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ด้านการโฆษณา กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.706 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ด้านการโฆษณาไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผัก
อินทรีย์ตอ่ครัง้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

ด้านการประชาสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 
0.128 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ไม่มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

ด้านการส่งเสริมการขาย กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 
0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้าน   เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานโดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.139 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้านการสง่เสริมการขายดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านการตลาดทางตรง กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.139 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดบัต ่ามากและ
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เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้านการตลาดทางตรง ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้มีค่า Sig. (2 tailed) 
เท่ากบั 0.319 ซึง่มีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจัดกิจกรรมพิ เศษไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 
สมมติฐานข้อที่  3.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

H0: การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

H1: ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กัน หรือหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญั
ทางสถิติมีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 30 ส าหรับพฤตกิรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 
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ตาราง 32 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

การส่ือสารการการตลาด
แบบบูรณาการ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ 
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

R Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านการโฆษณา -0.039 0.434 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ -0.098  0.050* ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านการสง่เสริมการขาย -0.099  0.048* ต ่ามาก ตรงข้าม 
ด้านการตลาดทางตรง -0.062 0.219 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านการจดักิจกรรมพิเศษ -0.071 0.154 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
การส่ือสารการการตลาด
แบบบูรณาการโดยรวม 

-0.091 0.070 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัด
กิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้ โดยเฉล่ียต่อเดือนพบว่า การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการโดยรวม  มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ  0.070 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการโดยรวมไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  
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ด้านการโฆษณา กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.434 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้
โดยเฉล่ียตอ่เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

ด้านการประชาสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมีค่า  Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.050 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้าน   เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการ
ซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดย
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.098 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การด้านการประชาสมัพนัธ์ดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านการส่งเสริมการขาย กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.048 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้
โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.099 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การด้านการสง่เสริมการขายดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านการตลาดทางตรง กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 
0.219 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการตลาดทางตรง ไม่มีความสมัพนัธ์กับ
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พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้
โดยเฉล่ียตอ่เดือน 

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (2 tailed) 
เท่ากบั 0.154 ซึง่มีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการจัดกิจกรรมพิ เศษ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 
 

สมมติฐานข้อที่  3.3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ของผู้ บริโภคในร้านเลมอนฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

H0: การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 

H1: ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กันหรือ หาความสมัพันธ์ระหว่างข้อมลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญั
ทางสถิติมีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 31 ส าหรับพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 
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ตาราง 33 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

การส่ือสารการการตลาดแบบบูรณาการ 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ ด้านการแนะน าเพื่อน
ให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

R Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านการโฆษณา 0.166 0.001** ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ 0.273 0.000** ต ่า  เดียวกนั 
ด้านการสง่เสริมการขาย 0.246 0.000** ต ่า  เดียวกนั 
ด้านการตลาดทางตรง 0.301 0.000** ต ่า  เดียวกนั 
ด้านการจดักิจกรรมพิเศษ 0.311 0.000** ต ่า  เดียวกนั 
การส่ือสารการการตลาดแบบบูรณาการ
โดยรวม 

0.316 0.000** ต ่า  เดียวกนั 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 33 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบ

บรูณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การตลาดทางตรง และการ
จัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มพบว่า พบว่า การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.316 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดีขึน้ จะท าให้การ
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แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่  

ด้านการโฆษณา กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการโฆษณามีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือน
ให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.166 แสดงว่า มีความสมัพันธ์กันใน
ระดับต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณาดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีคา่ Sig. 
(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการประชาสมัพนัธ์ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.273 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสมัพนัธ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการส่งเสริมการขาย กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีคา่ Sig. 
(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย 
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.246 แสดงว่า มี
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ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการส่งเสริมการขายดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการตลาดทางตรง กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า Sig. (2 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.301 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการตลาดทางตรงดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม มีค่า 
Sig. (2 tailed) เท่ากับ  0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า  0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 
0.311 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภค
มีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการจดักิจกรรมพิเศษดีขึน้ จะท าให้การ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวิจัย 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอนิทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สถติทิี่ใช้ใน 

การทดสอบ
สมมตฐิาน 

ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการซือ้ 
ผักอินทรีย์ต่อ

ครัง้ 

ด้านจ านวนครัง้
ในการซือ้โดย
เฉลี่ยต่อเดือน 

ด้านการแนะน า
เพื่อนให้มาซือ้ 
ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม 

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤตกิรรมการซือ้ผักอนิทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
เพศ - - ✓ Independent 

 t-test 
อาย ุ - - ✓ Brown-Forsythe 

test 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ - - ✓ Brown-Forsythe 

test 
อาชีพ - ✓ ✓ Brown-Forsythe 

test 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ✓ ✓ - One Way 

ANOVA& Brown-
Forsythe test 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซือ้ผักอนิทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านคณุภาพ
ผลติภณัฑ์ 

✓ - ✓ Pearson 
correlation 

ด้านตราสนิค้า ✓ - ✓ Pearson 
correlation 

ด้านบรรจภุณัฑ์ ✓ - ✓ Pearson 
correlation 

ด้านความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์ 

✓ ✓ ✓ Pearson 
correlation 

 



  145 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 (มีความแตกตา่ง/สมัพนัธ์กนั) 

ตาราง 34 (ตอ่) 

สมมตฐิานการวิจัย 

พฤตกิรรมการซือ้ผักอนิทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สถติทิี่ใช้ใน 

การทดสอบ
สมมตฐิาน 

ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการซือ้ 
ผักอินทรีย์ต่อ

ครัง้ 

ด้านจ านวนครัง้ใน
การซือ้โดยเฉลี่ย

ต่อเดือน 

ด้านการแนะน า
เพื่อนให้มาซือ้ 
ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอฟาร์ม 

ด้านคณุคา่ผลติภณัฑ์ ✓ ✓ ✓ Pearson 
correlation 

ด้านความหลากหลาย 
ของผลติภณัฑ์ 

✓ - ✓ Pearson 
correlation 

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์
โดยรวม 

✓ ✓ ✓ Pearson 
correlation 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซือ้ผักอนิทรีย์ 
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการโฆษณา - - ✓ Pearson 

correlation 
ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ 

- ✓ ✓ Pearson 
correlation 

ด้านการสง่เสริม 
การขาย 

✓ ✓ ✓ Pearson 
correlation 

ด้านการตลางทางตรง ✓ - ✓ Pearson 
correlation 

ด้านการจดักิจกรรม
พิเศษ 

- - ✓ Pearson 
correlation 

โดยรวม - - ✓ Pearson 
correlation 

 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 (มีความแตกตา่ง/สมัพนัธ์กนั)  
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บทที่ 5 สรุปผล 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือใช้
เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และจัดหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด  การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อตราสินค้า
ให้ เป็นท่ีไว้วางใจของผู้ บริโภค และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ หรือผู้ ท่ีสนใจในการท าธุรกิจผกัอินทรีย์ 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์  

ท่ีผู้บริโภคซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ 

ท่ีผู้บริโภคซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือก

ซือ้ผกัอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคซือ้จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานของการวิจัย  
1. ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจภุณัฑ์ ด้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  
มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรงและด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซือ้หรือเคยซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ี  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 25 - 

64 ปี ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ี
โดยใช้สตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2539, น.25-26) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณจ านวน 
384 ตวัอย่างและเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 5% ประมาณ 16 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400
ตวัอยา่ง 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจง
ตวัอย่างในแต่ละเขต ท่ีมีสาขาของร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครตัง้อยู่ จ านวน 5 เขต 
ได้แก่  

เขตปทมุวนั – สาขาเดอะปอร์ตโิก ชิดลม 
เขตบางนา – สาขา เมกกะ บางนา 
เขตประเวศ – สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
เขตหลกัส่ี – สาขาตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้า 
เขตวฒันา – สาขาสขุมุวิท 39 

ขัน้ ตอน ท่ี  2 การก าหนดตัวอย่ างแบบ โควต้า  (Quota Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ผู้ ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  
ทัง้ 5 เขต เขตละ 80 ตวัอยา่ง  

ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ผู้ ท่ีซือ้ หรือเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบ
ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะสาขา 
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เคร่ืองมือในการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการศกึษาค้นคว้าแนวคิด
และทฤษฎีจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพ่ือใช้ในการศกึษา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยแบง่ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะ
ด้านประชากร ศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นค าถามท่ีมีค าตอบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียวมีจ านวน 5 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นแบบสอบถามระดบัความส าคญัของปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale) เป็นระดบัการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคหรือมาตรช่วง  (Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น  6 ด้าน  
รวมทัง้หมด 18 ข้อ  

ส่วนที่  3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นแบบสอบถามระดับ
ความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า
ตอบ (Rating Scale) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคหรือมาตรช่วง  (Interval Scale) 
แบง่ค าถามออกเป็น 5 ด้าน รวมทัง้หมด 15 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ เป็นแบบสอบถาม
ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) จ านวน 3 ข้อ และประเภทอตัราสว่น (Ratio) จ านวน 3 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
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อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมลูตา่ง ๆ มาจากแหลง่ข้อมลู 2 แหลง่ คือ 

1. แหล่ ง ข้ อมู ลป ฐมภู มิ  (Primary Data) เป็ น ข้ อมู ล ท่ี ไ ด้ จ ากก ารตอบ
แบบสอบถามของผู้บริโภคท่ีเคยซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มท่ีอาศยัหรือมีแหล่งท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยขอความร่วมมือจากร้านเลมอนฟาร์มในการแจก
แบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆ ได้แก่ บทความ วารสาร ปริญญานิพนธ์ ผลงานวิจยัตา่ง ๆ 
และแหลง่ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้จดักระท าข้อมลูโดยได้ดาเนินการตามล าดบั ดงันี ้ 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ท าวิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอย่างท าการตอบ  และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์
ออก  

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 
น ามาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า  

3. การประมวลผลข้อมลู น าข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วมาบนัทึกและประมวลผลโดยใช้
โป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป  SPSS Statistics for Windows, version 23.0 (IBM Corp., Amonk, 
N.Y.USA) เพ่ือท ากาวิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมตฐิาน 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้
ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่  
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 289 คน คดิเป็นร้อยละ 

72.3 และเพศชาย จ านวน 111 คน คดิเป็นร้อยละ 27.8 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 143 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 35-44 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีอายุ
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ระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีอายุระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 118 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 มีผู้ เกษียณอาย ุจ านวน 
36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 25,000 บาท จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 
45,000 บาท  จ านวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย คณุภาพ

ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ สรุปผลได้ดงันี ้ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
คณุภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.688 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มช่วย
ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึน้ ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุค่าทางโภชนาการดีกว่าผกัทัว่ ๆ ไป 
และผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีความสด กรอบ และรสชาติดีกว่าผกัทัว่ ๆ ไป โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.74 3.67 และ 3.66 ตามล าดบั 

ด้านตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า
โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.534 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคดิเห็นตอ่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ตราสินค้าเลมอนฟาร์มสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภค ตรา
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สินค้าเลมอนฟาร์มมีถ้อยค าเฉพาะท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของสินค้า และตราสินค้าเลมอนฟาร์มง่าย
ตอ่การจดจ าโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.63 3.52 และ 3.45 ตามล าดบั 

ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุ
ภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.627 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ เลมอนฟาร์มมีบรรจภุัณฑ์ส าหรับผกัอินทรีย์ท่ี
ปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ (มอก.) ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกซือ้ตามความต้องการ  และผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์อาหาร
ทัว่ไป โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 3.67 และ 3.49 ตามล าดบั 

 ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.916 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ผักอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มระบวุนั เดือน ปีท่ีผลิต ชดัเจน ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มได้รับมาตรฐานท่ี
เป็นท่ียอมรับมาตรฐานความปลอดภัย และผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มปลอดสารพิษโดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97 3.92 และ 3.86 ตามล าดบั 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
คุณค่าผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.683 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มท่ีท่าน
ซือ้ท าให้ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเกษตรกรไทย และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมด้วย  
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดกูาล  และผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุภาพคุ้มคา่กับราคาท่ีต้องจ่ายไป โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 3.66 และ 
3.63 ตามล าดบั 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.701 
เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้บริโภคตลอดทัง้ปี และตามฤดกูาล ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมี
หลากหลายประเภท ได้แก่ ผักตระกูลกะหล ่า ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด 
ขึน้ฉ่าย เป็นต้น และผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้เลือกหลากหลายจากแหล่งผลิตทัง้
ภายในและตา่งประเทศ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 3.73 และ 3.62 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
สรุปผลได้ดงันี ้

ด้านการโฆษณา ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้านการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.161 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางทุกข้อ ได้แก่ การโฆษณาผ่าน 
website สามารถส่ือถึงคณุค่าของผกัอินทรีย์จากเลมอนฟาร์มได้เป็นอย่างดี การโฆษณาทางส่ือ
สิ่งพิมพ์ของเลมอนฟาร์ม ท าให้ทราบถึงคณุสมบตัิเด่นของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม และ
การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ของเลมอนฟาร์มมีความน่าสนใจโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 
3.17 และ 3.07 ตามล าดบั 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.295 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอ่ในระดบัปานกลางทกุข้อ ได้แก่ มีการ
ร่วมกบัมลูนิธิหมอชาวบ้านเชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ มาให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบั
สขุภาพ และมีการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น เซเลบริตีค้นรุ่นใหม่มาเชิญชวนให้เลือกซือ้ผกัอินทรีย์
ท าให้อยากลองซือ้มาบริโภค  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ3.32 การเป็นผู้ สนับสนุนทางรายการ
โทรทศัน์ สง่ผลให้ผู้บริโภคสนใจเลมอนฟาร์มและผลิตภณัฑ์มากขึน้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25   

ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.781 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ การจดัรายการ
ซือ้ 1 แถม 1 มีส่วนในการช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึน้ มีส่วนลดท่ีน่าดึงดูดใจเม่ือเป็นสมาชิก เช่น 
รายการ Promotion เดือน พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-15% และมีคปูองส าหรับซือ้
สินค้าให้ตามคะแนนท่ีสะสมท าให้อยากซือ้อย่างต่อเน่ือง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 3.79 และ 
3.76 ตามล าดบั 

ด้านการตลาดทางตรง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ ด้านการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.487 เม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี 2 ข้อ ได้แก่ มีการแจ้งสิทธิพิเศษ หรือ
รายละเอียดสินค้าใหม่ๆ หรือมอบสิทธิพิเศษให้ผ่านทาง Facebook หรือ Line และมีการจัด
ตกแตง่สถานท่ีขายสินค้าให้ดนู่าสนใจ และทนัสมยั เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้ลกูค้าเข้าเย่ียมชม โดยมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59  และ 3.58 มีการจัดท าแผ่นพับ เพ่ือแจกให้ลูกค้า และประชาชนทั่ว ๆ ไป 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.29 

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการจดักิจกรรมพิเศษโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.562 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่  มีการจัด
กิจกรรมให้ลูกค้าพบเกษตรกรเจ้าของผลผลิต เพ่ือให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ดีขึ น้ เช่น การจัด
กิจกรรมเย่ียมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.57 มีการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส
พิเศษตา่ง ๆ เชน่ เทศกาลกินผกัผลไม้อินทรีย์ และมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนา่สนใจ เช่น 
เวทีสขุภาพ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กนัคือ 3.56 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดงันี ้
เหตุผลในการซือ้ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซือ้เพราะความสะอาด/ปลอด

สารพิษ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ มีเหตผุลในการซือ้เพราะคณุภาพของ
สินค้าจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีเหตผุลในการซือ้เพ่ือสขุภาพ จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.8 มีเหตผุลในการซือ้เพราะความสดใหม ่จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เลือกประเภทผกัท่ีนิยมท าให้สุกก่อนบริโภค 
เช่น คะน้า ดอกกะหล ่า จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ เลือกประเภทผกัสลดัตา่ง ๆ 
จ านวน 145 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.3 เลือกประเภทผกัท่ีนิยมบริโภคสด เช่น แตงกวา มะเขือเทศ 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 เลือกประเภทกระเช้าสุขภาพ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.5 เลือกประเภทผักท่ีนิยมมาปรุงแต่ง เช่น ต้นหอม โหระพา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ตามล าดบั 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผักอินทรีย์ ส่วนใหญ่มีบุคคลใน
ครอบครัวเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผักอินทรีย์ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.0 รองลงมาคือ มีสงัคมหรือเครือข่ายผู้บริโภคผกัผลไม้อินทรีย์ด้วยกัน เป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ผักอินทรีย์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 มีคนรักหรือคู่สมรสเป็นผู้ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีเพ่ือนเป็นผู้ ท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
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ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ต่อครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการ
ซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ต ่าสดุเท่ากบั 20 บาท สงูสดุเท่ากบั 5,000 บาท โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 367.37 
และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 419.416 

จ านวนครัง้ในการซือ้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซือ้
ตอ่เดือน ต ่าสดุเท่ากบั 1 สงูสดุเท่ากบั 21 โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.24 และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 3.612 

การแนะน าเพื่ อนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีการแนะน าให้เพ่ือนมาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ต ่าสุดเท่ากับ 1 สูงสุด
เทา่กบั 5 โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.80 และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.575 

 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้

พิจารณาส่วนของพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ด้าน 
ดงันี ้

1. ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 
2. ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 
3. ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
แบง่เป็นสมมตฐิานย่อยตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านจ านวนครัง้ในการ
ซือ้ต่อเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 
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ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านการแนะน าเพ่ือน
ให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายท่ีุมีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก

ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  
ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียใน

การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ผู้บริโภคอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้
โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านการแนะน าเพ่ือน
ให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผู้ บ ริโภค ท่ี มีอายุ  45-54  ปี  มีพฤติกรรมการซื อ้ผัก อินท รีย์ จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมากท่ีสุด 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผกั

อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  
ผู้ บ ริโภคท่ี มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผัก อินทรีย์  

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ผู้ บ ริโภคท่ี มี ระดับการศึกษาแตกต่างกั น มีพฤติกรรมการซือ้ผัก อินทรีย์  
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านการ
แนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05  
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สมมตฐิานท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้านจ านวนครัง้ใน
การซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีเป็น 
ผู้ เกษียณอายุ มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนมากท่ีสดุซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ ด้านการแนะน า
เพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผู้ บริโภคท่ีเป็นผู้ เกษียณอายุมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมากท่ีสุด  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้

ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้าน

คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผู้ บ ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้มากท่ีสุด 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผู้ บ ริโภคท่ีมีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาทมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์  
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  

ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และ 
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  
ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคณุค่าผลิตภัณฑ์ และ
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ ผลการศกึษา
พบวา่  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ 
จะท าให้พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย
เฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้าน
คณุภาพผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 
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ด้านบรรจุภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุ
ภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
กันในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อ
ครัง้ลดลง 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้าน
คณุคา่ผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์
ตอ่ครัง้ลดลง 

 
สมมติฐานที่  2.2 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน

ตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน ผลการศกึษาพบวา่ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน  อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
ดีขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านตราสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเล
มอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กัน
ในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน
ลดลง 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐานที่  2.3 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน
ตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้าน
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ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์  มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผัก อินทรีย์ จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์ม ผลการศกึษาพบวา่ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก  
ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
เพิ่มขึน้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก  
ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็น
ตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้ านตราสิน ค้า  มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผัก อินท รีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็น
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้าดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านบรรจุภัณ ฑ์  มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินท รีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็น
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
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ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก  
ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ 
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะท าให้การแนะน า
เพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

 
สมมติ ฐานข้อที่  3 การส่ื อสารการตลาดแบบบู รณ าการ ได้ แก่  การโฆษณ า  

การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภคในร้านเลมอนฟาร์ม เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  3.1 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภคในร้านเลมอนฟาร์ม เขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ ผลการศกึษาพบวา่ 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์
ต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  
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ด้านการโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขายดีขึน้ จะท าให้คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้
ลดลง 

ด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรงดีขึน้ จะท าให้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้
ลดลง 

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ 
ตอ่ครัง้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  3.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  การโฆษณา  

การประชาสัมพัน ธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิ เศษ  
มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผัก อินท รีย์ของผู้ บ ริโภคใน ร้านเลมอนฟาร์ม  เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน ผลการศกึษาพบวา่ 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อ
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เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  

ด้านการโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการด้านการประชาสมัพนัธ์ดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการด้านการสง่เสริมการขายดีขึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง 

ด้านการตลาดทางตรง ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนอย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้าน เลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  3.3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  การโฆษณา  

การประชาสัมพัน ธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิ เศษ  
มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผัก อินท รีย์ของผู้ บ ริโภคใน ร้ านเลมอนฟาร์ม  เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ผลการศึกษา
พบวา่ 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
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จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภค มีความ
คิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาด แบบบรูณาการดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

ด้านการโฆษณา  มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็น
ตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการโฆษณาดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก  
ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการประชาสมัพนัธ์ ดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก  
ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการส่งเสริมการขายดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มา
ซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

ด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการตลาดทางตรงดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 
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ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จาก
ร้าน เลมอนฟาร์มใน เขตก รุงเทพมหานคร ด้านการแนะน า เพ่ื อนให้มาซื อ้ผัก อินท รีย์  
จากร้านเลมอนฟาร์ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความ
คดิเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการด้านการจดักิจกรรมพิเศษ ดีขึน้ จะท าให้การแนะน า
เพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้ 

อภปิรายผลการวิจัย  
จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายดงันี ้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ บริโภคเพศหญิงมีการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ 
ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มสูงกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีใส่ใจสุขภาพ
มากกวา่เพศชาย และมีความสามารถท่ีจะส่ือสารให้คนอ่ืนเข้าใจ มีวิธีพดูให้คนอ่ืนรู้สึกเช่ือใจ และ
กล้าท่ีจะเปิดบทสนทนาเร่ืองราวต่างๆของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2550, น.41) ท่ีกล่าวว่า ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสาร
ตา่งกนั คือ เพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารมากกวา่เพศชาย เพศเป็นตวั
แปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ  เพราะในปัจจุบันนีต้ัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีท างานมากขึน้  จาก
การศึกษาของ (ปรุวิชญ์ พิทยาภินนัท์, 2555) เร่ืองโอกาสการแนะน าสินค้าเพ่ือสุขภาพจากน า้มนั
ปาล์มสกัดเย็นในอ าเภอหาดใหญ่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบคุคลในลกัษณะการบอกตอ่ หรือการรวมตวัเพ่ือพูดคยุสนทนา แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์สว่นตวั และแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

 
1.2 อายุ 
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ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ45-54 ปี มีการแนะน าเพ่ือนมากท่ีสดุ
อาจเป็นเพราะเป็นช่วงอายุใกล้สภาวะสูงวัยมากขึน้   จึงดูแลด้านโภชนาการของตนเอง  
การรับประทานผกัอินทรีย์ยงัเป็นอีกทางหนึ่งในการลดความเส่ียงจากโรคตา่ง ๆในอนาคต เม่ือพึง
พอใจในการบริโภคผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มจึงแนะน าคนใกล้ชิด เชน่ เพ่ือน ครอบครัวหรือ
คนรู้จัก จึงท าให้ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 45-54 ปีมีพฤติกรรมการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น.41) ท่ีกล่าวว่า 
อายนุัน้เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม และผลการศกึษา
ของ (ณัฐพงษ์ ชมุภู, 2561) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกตอ่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สขุภาพ พบวา่ สภาวะของคนสงูวยัมากขึน้ จึงท าให้กระแสการดแูลและห่วงใยสขุภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้ บริโภคมีมากขึน้ตามไปด้วยอย่างต่อเน่ือง  เม่ือทัศนคติของผู้ บริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการมีความรู้สึกท่ีดีจากประสบการณ์โดยตรงท่ีได้รับ  จึงให้การสนับสนุน
ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆโดยการบอกเลา่สิ่งดี ๆ ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ให้กบัเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆท่ีรู้จกั 

 
1.3 ระดับการศึกษา 

ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จาก 
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์มแตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะบคุคลท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะสง่ผลท าให้
มีความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีตา่งกัน เน่ืองจากการศึกษามีผลตอ่การพฒันาความรู้ความเข้าใจ 
เม่ือมีทัศนคติท่ีดีต่อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จึงแนะน าให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้เพ่ือประโยชน์ต่อ
สขุภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น.41) กล่าววา่ การศกึษาเป็นปัจจยัท่ี
ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(ณัฐพงษ์ ชุมภู, 2561) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พบว่า เม่ือทัศนคติของผู้ บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและการมี ความรู้สึกท่ีดี 
จากประสบการณ์โดยตรงท่ีได้รับ จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ โดยการบอกเล่าสิ่งดี ๆ ท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ให้กบัเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆท่ีรู้จกั 
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1.4 อาชีพ 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนและด้านการแนะน าเพ่ือนให้
มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดย
ผู้ บ ริโภคท่ี เป็นผู้ เกษียณอายุมีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้
ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้ บริโภคกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ เกษียณอายุ
จ าเป็นต้องดูแลสุขภาพเพ่ือลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ โดยการรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี และ ย่อยง่าย มีกากใย มีเคร่ืองหมายรับรอง
คณุภาพ ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มจึงเป็นอาหารท่ีผู้บริโภคกลุ่มนีอ้าจบริโภคบอ่ยครัง้ ทัง้นีผู้้
เกษียนอายท่ีุยงัมีสขุภาพดีมกัจะประกอบอาหารด้วยตนเองและมีเวลาวา่งพอท่ีจะไปซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มบอ่ยเม่ือไหร่ก็ได้ และเม่ือพึงพอใจตอ่ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มท่ีได้รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงอยากให้คนท่ีตนเองรักได้รับสิ่งดีมีประโยชน์เช่นกนั โดยการแนะน าใน
กลุ่มเพ่ือนๆและคนใกล้ชิด อาจเป็นเพราะผู้ เกษียณอายมีุเวลาวา่ง สามารถท่ีจะไปไหน ท าอะไรได้
ตามใจชอบ โดยไมต้่องมีการวางแผนลว่งหน้า จงึท าให้ผู้ เกษียณอายมีุพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน และ 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมากท่ีสุดสอดคล้องกบัแนวคิดของ  
แอชเลย์ (นลินี ทิพย์วงศ์, 2558, น.22) ท่ีกล่าวว่า ผู้ เกษียณ มีเวลาว่างท่ีเป็นอิสระได้ท าในสิ่งท่ี
ต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2541, น.128-130) กล่าวว่า 
อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้า และบริการท่ีแตกต่างกัน 
เชน่ ข้าราชการจะซือ้ชดุท างาน และสินค้าจ าเป็น ประธานกรรมการบริษัท และภรรยาจะซือ้เสือ้ผ้า
ราคาสูงหรือตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งนกัการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหน
สนใจท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดให้สนองความต้องการให้เหมาะสม สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ (ณัฐพงษ์ ชมุภู, 2561) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกตอ่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สุขภาพ พบว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการบริโภคของผู้ บริโภคในยุคปัจจุบันคือ  พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปในการก้าวเข้าไปสู่สังคมของผู้ ท่ีรักสุขภาพ  ต้องการทานอาหารท่ีส่งผลต่อ
รูปร่าง และสขุภาพท่ีดี รวมถึงสภาวะของคนสงูวยัมากขึน้ ท าให้กระแสการดแูลและห่วงใยสขุภาพ 
และความปลอดภยัของผู้บริโภคมีมากขึน้ตามไปด้วยอยา่งตอ่เน่ือง ในเม่ือทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมี
ตอ่ผลิตภณัฑ์สขุภาพและการมีความรู้สึกท่ีดีจากประสบการณ์โดยตรงท่ีได้รับ  จึงให้การสนบัสนุน
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ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ โดยการบอกเล่าสิ่งดี ๆ ท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ให้กบัคนในครอบครัว และคน
รู้จกัได้รับประทานด้วย สอดคล้องกบัผลการศกึษาของมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ เร่ือง พฤตกิรรม
การบริโภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพของผู้ สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคของผู้สงูอายุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่าพฤติกรรมความถ่ีในการรับประทานอาหาร พบว่า
อาหารท่ีผู้สงูอายุ รับประทานบอ่ยครัง้มากท่ีสดุ คือ อาหารประเภทผกั นัน้คือ ผู้สงูอายไุด้ค านึงถึง
สขุภาพจากการรับประทานอาหาร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (อรรนพ เรืองกลัปวงศ์ ;และส
ราวรรณ์ เรืองกลัปวงศ์, 2558) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารสขุภาพของผู้สงูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางการตลาดอาหาร
สุขภาพของผู้ สูงอายุด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ความสะอาด 
ปลอดภยัจากสารเคมี และไมมี่สารปนเปือ้น รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์มีเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ
และมาตรฐานสากลตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสขุและจากงานวิจยัของ (วิทยาลยัการ
จดัการมหิดล, 2561) เร่ือง ส่ือสารโดนใจ รุ่นใหญ่วยัสีเงิน พบวา่ การแชร์ สิ่งมีประโยชน์ และ การ
ใช้ไลน์และวิธีการแชร์เนือ้หาของผู้สงูวยั มกัจะแบ่งปันเนือ้หาผ่านช่องทาง Line ร้อยละ 55 ล าดบั
รองลงมาเป็นการพดูคยุบอกตอ่กบัเพ่ือนฝงู และผองเพ่ือน ร้อยละ 34 และมกัจะเป็นบทความท่ีให้
ประโยชน์ เชน่ ยารักษาโรค สมนุไพร  
 

1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์ จาก

ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้แตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 
บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย
เฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้พราะรายได้เป็นตวัแปรท่ีบง่บอกถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของแตล่ะบุคคล ผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าวมีรายได้คอ่นข้างดี จงึก าลงัในการซือ้มากกว่าผู้ ท่ี
มีข้อจ ากดัทางรายได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น.41) เห็น
ว่า รายได้เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด และจากรูปแบบพฤติกรรมผู้ ซือ้และ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภคของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2541, 
 น.128-130) ได้กล่าวถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) ของแต่ละบุคคลจะ
กระทบตอ่สินค้าและบริการท่ีเขาตดัสินใจซือ้ โอกาสเหล่านีป้ระกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ 
อ านาจการซือ้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (อริศรา รุ่งแสง, 2555) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ



  169 

พฤตกิรรมการซือ้ผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละครัง้ท่ีซือ้ผกัปลอดสารพิษโดยเฉล่ียแตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ณิชชมนันท์ ใจค า, 
2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอด
สารพิษ กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษด้านคา่ใช้จ่ายในการบริโภคผกัปลอด
สารพิษโดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนั 

นอกจากนีผู้้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีผลตอ่ด้านจ านวนครัง้ใน
การซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า 
รายได้เป็นตวัแปรท่ีบง่บอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของแตล่ะบคุคล ผู้ ท่ีมีสถานภาพเศรษฐกิจดี 
จะมีก าลงัในการซือ้มากกว่าผู้ ท่ีมีข้อจ ากัดทางรายได้ ดงันัน้ผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยอาจจะซือ้ผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเทา่ท่ีเพียงพอในการบริโภคก่อน สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  
(ณิชชมนนัท์ ใจค า, 2559) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้
ผกัปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
รายได้ เฉ ล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท  มีพฤติกรรมการเลือกซื อ้ผักปลอดสารพิษ  
ด้านความถ่ีในการรับประทานผกัปลอดสารพิษแตกตา่งกนั  สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ (ฬริุยา 
สิริภัทรไพศาล, 2550) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
แนวโน้มการตดัสินใจซือ้ผกัปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เก็ต เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภค
ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการบริโภคผกัปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เก็ต ด้าน
ความถ่ีในการบริโภคแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 
2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

2.1 ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตรา

สินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้  โดยมีความสัมพันธ์ใน
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ระดบัต ่าและมีทิศทางตรงข้าม อาจเป็นเพราะแม้วา่ผู้บริโภคยอมรับในคณุภาพความปลอดภยัของ
ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม แต่ผู้ บริโภคยุคใหม่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองอาศัยอยู่ใน
คอนโดมิเนียมมีการด าเนินชีวิตค่อนข้างเร่งรีบและเหลือเวลาส าหรับการประกอบอาหารน้อยลง 
เม่ือผู้บริโภคมีเวลาไปซือ้วตัถดุบิส าหรับปรุงอาหารจงึซือ้ในปริมาณสินค้าท่ีมีขนาดบรรจเุล็กลง  
ท่ีปรุงพร้อมทานทนัทีในมือ้นัน้ ๆ เน่ืองจากผกัอินทรีย์มีข้อจ ากัดในการเก็บรักษา จึงอาจจะท าให้
พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียใน
การซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ลดลง ทัง้นี ้เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า จึงควรพิจารณาปัจจยัอ่ืน
ประกอบ 
 

2.2 ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และด้านคุณค่า

ผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนโดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก
และมีทิศทางตรงข้าม อาจเป็นเพราะถึงแม้วา่ผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่การบริโภคผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มท่ีมีความปลอดภัย ทุกครัง้ท่ีบริโภคผกัอินทรีย์จะรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตในแต่ละวันของผู้ บริโภคมี
กิจกรรมมากมายจึงอาจไม่มีเวลาท่ีจะไปซือ้ของเข้าบ้านได้ถ่ีเหมือนเม่ือก่อน หากจ าเป็นต้องใช้
อาจเลือกไปซือ้ร้านจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษใกล้บ้าน จึงอาจจะท าให้พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนลดลง 
ทัง้นี ้เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก จงึควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ 

 
2.3 ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวม  ประกอบด้วย  ด้านคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์  
ด้านตราสินค้า และด้านบรรจภุณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ผลิตภณัฑ์ และ 
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก 
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มโดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่าและมีทิศทางเดียวกัน อาจเป็น เพราะผู้ บริโภคมีความ  
พึงพอใจปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมของผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มจึงแนะน าผู้ อ่ืน ท าให้
ผู้บริโภคผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมดีขึน้ จะท า
ให้การแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ
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(มานิต ตนัเจริญ, 2558) เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของประชาชน : ศึกษากรณี 
ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยเสริมท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากคน
ใกล้ชิด เกณฑ์การประเมินเพ่ือเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ โดยพิจารณาจากคณุภาพของสินค้า และ
ผลการศึกษาของ(สุมิตรา กันธะวงค์, 2552) เร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ
จากเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่ือท่ีท าให้รับทราบข้อมลูผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกร 
คือจากการแนะน าของเพ่ือน/ญาติ/ครอบครัว แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเลือกซือ้ผกัปลอด
สารพิษ คือจากเพ่ือน/ญาติ/หรือคนท่ีเคยซือ้ ซือ้ผกัปลอดสารพิษแล้วส่วนใหญ่มีความพอใจมาก
และมีการชกัชวนให้คนอ่ืนมาซือ้ผกัปลอดสารพิษอีกและผลการศึกษาของ (วารุณี จีนศร, 2554) 
เร่ืองปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
แรงจงูใจในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ ด้านความสะอาดและด้านความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กับ
ด้านพฤติกรรมการซือ้ผักปลอดสารพิษด้านแนวโน้มการบอกต่ออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (กนกพร นาคชาตรี, 2554) เร่ืองพฤติกรรมการซือ้ผกัและผลไม้ปลอด
สารพิษ จากร้านโกลเด้นเพลสของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของผกัและผลไม้มีความสดใหม่อยู่เสมอ มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม คงทน มีฉลาก
สินค้าท่ีอธิบายเก่ียวกับคณุค่าทางโภชนาการชดัเจนท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีบอกต่อ
ผู้ อ่ืนให้ซือ้ตาม 

 
3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3.1 ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย และ 

ด้านการตลาดทางตรง มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผกัอินทรีย์ตอ่ครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า
มากและมีทิศทางตรงข้าม อาจเป็นเพราะถึงแม้ว่าการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงใน
รูปแบบต่าง ๆ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซือ้เร็วขึน้ก็ตาม แต่ผู้บริโภคยุคใหม่มี
การด าเนินชีวิตคอ่นข้างเร่งรีบและเหลือเวลาในแตล่ะวนัส าหรับการประกอบอาหารคอ่นข้างน้อย 
อีกทัง้ในปัจจุบนัยงัมีอาหารสุขภาพพร้อมส่งในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิต และเม่ือผู้บริโภคมีเวลาไปซือ้วตัถุดิบส าหรับปรุงอาหารจึงซือ้ในปริมาณสินค้าท่ีมี
ขนาดบรรจุเล็กลง สามารถปรุงพร้อมทานทนัทีในมือ้นัน้ ๆ เน่ืองจากผกัอินทรีย์มีข้อจ ากดัในการ
เก็บรักษา จึงท าให้แม้ว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
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ส่งเสริมการขายและด้านการตลาดทางตรงดีขึน้  อาจจะท าให้พฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้ผักอินทรีย์ต่อครัง้ลดลง 
ทัง้นี ้เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก จงึควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ 
 

3.2 ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ได้แก่ ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านการ

ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนโดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก
และมีทิศทางตรงข้าม อาจเป็นเพราะการได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาพหรือบุคคลท่ี
ทีมีความเช่ือถือของบุคคลทั่วไปการบริโภคผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคุณค่าต่อสุขภาพ  
แตเ่น่ืองจากวิถีการด าเนินชีวิตในแตล่ะวนัของผู้บริโภคในสงัคมเมือง มีภารกิจมากมายและหลาก
ลายท่ีต้องท าแข่งกับเวลา จึงอาจไม่มีเวลาว่างมากพอท่ีจะไปซือ้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
รับประทานได้บ่อยครัง้ตามท่ีต้องการ และผู้บริโภคจ านวนไม่น้อยใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่
ในบ้าน จึงเลือกรับประทานอาหารส าเร็จรูปนอกบ้าน อีกทัง้ยงัมีบริการจัดส่งอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เพ่ือรองรับการใช้ชีวิตแบบคนเมืองท่ีไมมี่เวลาปรุงอาหารแตมี่ความต้องการดแูลสขุภาพท่ีรวบรวม
เมนูสขุภาพในร้านอาหารเจ้าดงัตา่ง ๆ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในเมือง เพ่ือตอบรับไลฟ์สไตล์คนยุค
ใหม่ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ จึงอาจท าให้พฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอน
ฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่เดือนลดลง ทัง้นี ้เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก จงึควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ 
 

3.3 ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการโดยรวม ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 

การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจากเม่ือผู้ บริโภคได้รับข่าวสารของผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มจากเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดต่าง ๆของเลมอนฟาร์มแล้ว เกิดการตระหนักถึงคุณภาพความปลอดภัยท่ีได้รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม จึงแนะน าสิ่ง ดี ๆท่ีมีประโยชน์แก่คน
ใกล้ชิดมากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูลซ์ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น.29) ท่ีกล่าวไว้ว่า  
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การติดตอ่ส่ือสารทางการตลาดเชิงบรูณาการ เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้การส่ือสารเพ่ือจงูใจหลาย
รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยเคร่ืองมือในการส่ือสารอาจใช้ทัง้ส่ือและไม่ใช้ส่ือ 
สอดคล้องผลการศึกษาของ(ณัฐพงษ์ ชุมภู, 2561) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและ 
การบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สขุภาพมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเปิดรับส่ือจะ
มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีซือ้มากท่ีสุด คือ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเก่ียวกบัอาหาร และพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้และบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน รวมทัง้พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารก็มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการบอกตอ่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดงันี ้ 

1.จากผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่การส่ือสารการตลาดแบบบรูณา
การ ด้านการโฆษณาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.161 ซึง่มีคา่น้อยท่ีสดุ  

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงเสนอว่า ผู้ ผลิตและจ าหน่ายผักอินทรีย์ควรมีการพัฒนาเพิ่ม
รูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ ท่ีเข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตปัจจุบนั นอกเหนือจากการท าโฆษณา
แบบเดมิ ๆ เชน่ การโฆษณาผ่าน website, ส่ือสิ่งพิมพ์ และการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ วิทย ุนัน่ก็
คือการใช้ Mobile Application แนะน าคณุสมบตัขิองผกัอินทรีย์มีประโยชน์อยา่งไรในแตล่ะชนิด  

2. จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผกัอินทรีย์
จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ด้านจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ เกษียณอายมีุพฤติกรรมการซือ้ด้านจ านวนครัง้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน และด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้มากท่ีสดุ  

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเสนอว่า ผู้ ผลิตและจ าหน่ายผักอินทรีย์ควรเพิ่มผลิตภัณฑ์ผัก
อินทรีย์ท่ีมีการวิจัยถึงคุณประโยชน์ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุให้หลากหลายมากขึน้  เพราะผู้
เกษียณอายุจะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ เน่ืองจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
กลายมาเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีบทบาทส าคญัในอนาคต 
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3. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
สงูสดุ  

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงเสนอว่า ผู้ ผลิตและจ าหน่ายผักอินทรีย์ควรจัดหาผลิตภัณฑ์ผัก
อินทรีย์ต่าง ๆให้มีความหลากหลายมากขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว ควรจัดท าชุดผักพร้อมบริโภคใน
รูปแบบตา่ง ๆ เช่น ชดุผกัส าหรับประกอบอาหารประเภทตา่ง ๆ ชดุผกัรวม ชดุผกัน า้พริก ชดุผกัสกีุ ้
ชดุผกัต้ม เป็นต้น เพ่ือความสะดวกตอ่ผู้บริโภค 

4. จากผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจดักิจกรรม
พิเศษมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
สงูสดุโดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงเสนอว่าผู้ ผลิตและจ าหน่ายผักอินทรีย์ควรเพิ่มการจัดกิจกรรม
พิเศษตา่ง ๆมากขึน้ ทัง้นี ้เป็นความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า จงึจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. ควรศึกษาท าการวิจัยเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อการซือ้ผักอินทรีย์ จากสถาน

ประกอบการอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาด 

2. ควรมีการศึกษาความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มว่าอยู่ใน
ระดบัใดเพ่ือน าผลไปพฒันาปรับปรุงผลิตภณ์ัและกลยทุธ์การตลาด 

3. ควรท าการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ บริโภคในด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ผักอินทรีย์
ของเลมอนฟาร์ม เช่น สาขาท่ีไปบ่อยท่ีสุด เหตุผลเพราะอะไร เพ่ือน ามาพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่ี
ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเร่ือง “ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมี

ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ” 

                แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อมูลประกอบการท าสารนิพนธ์เก่ียวกับ  
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซือ้ผักอินทรีย์ของผู้ บริโภคจากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
               ขอให้ท่านพิจารณาค าถามและตอบตามความคดิเห็นของทา่น ผู้วิจยัขอขอบพระคณุใน
ความร่วมมือของท่านในครัง้นีเ้ป็นอยา่งสงู 
 
ส่วนที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่ง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

 1.    เพศ 
          ชาย     หญิง 
2.     อาย ุ    

  25 – 34 ปี   35 – 44 ปี   
  45 – 54 ปี   55 – 64 ปี  

3.     ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สงูกวา่ปริญญาตรี 

4.     อาชีพ 
 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ     พนกังานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสว่นตวั                                 อ่ืน ๆโปรดระบ.ุ.......... 
5.     รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 15,000 – 25,000    25,001 – 35,000 บาท 
 35,001 – 45,000 บาท   45,001 บาท ขึน้ไป    
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ของผู้บริโภคท่ีเคยซือ้จาก
ร้านเลมอนฟาร์ม เขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง: กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่ง ท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ระดบั  5 = เห็นด้วยอยา่งยิ่ง    4 = เห็นด้วยมาก    3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย   1 = 
เห็นด้วยน้อยมาก 
 

หัวข้อความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
1.1 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุคา่ทางโภชนาการดีกวา่ผกัทัว่ ๆ
ไป 

     

1.2 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มช่วยสง่เสริมสขุภาพพลานามยัให้ดีขึน้      

1.3 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีความสด กรอบ และรสชาตดิีกวา่ผกั
ทัว่ไป 

     

2. ด้านตราสินค้า      

2.1 ตราสนิค้าเลมอนฟาร์มงา่ยตอ่การจดจ า      
2.2 ตราสนิค้าเลมอนฟาร์มมีถ้อยค าเฉพาะที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของสนิค้า      
2.3 ตราสนิค้าเลมอนฟาร์มสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภค      

3. ด้านบรรจุภัณฑ์ 
3.1 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์หลายขนาด เพื่อให้
ผู้บริโภคได้เลอืกซือ้ตามความต้องการ 

     

3.2 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์ทีม่ีลกัษณะเฉพาะที่
แตกตา่งจากบรรจภุณัฑ์อาหารทัว่ไป 

     

3.3 เลมอนฟาร์มมีบรรจภุณัฑ์ส าหรับผกัอินทรีย์ที่ปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตราย
ตอ่ผู้บริโภค ผา่นการรับรองจากหนว่ยงานภาครัฐ (มอก.) 

     

4. ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์      

4.1 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มระบ ุวนั เดือน ปีที่ผลติ ชดัเจน      
4.2 ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มได้รับมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรับ
มาตรฐานความปลอดภยั 

     

4.3 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มปลอดสารพิษ      
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หัวข้อความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
5. ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ 

5.1 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีคณุภาพคุ้มคา่กบัราคาทีต้่องจ่ายไป      
5.2 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีการผลดัเปลีย่นหมนุเวียนไปตามแต่
ละฤดกูาล 

     

5.3 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มที่ทา่นซือ้ท าให้ทา่นรู้สกึภมูิใจที่เป็นสว่น
หนึง่ที่ช่วยเกษตรกรไทย และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมด้วย 

     

6. ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
6.1 ผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีหลากหลายประเภท ได้แก่ ผักตระกูล
กะหล า่ ตระกลูแตง ตระกูลถัว่ ตระกูลอื่น ๆ เช่น ข้าวโพดหวาน ขึน้ฉ่าย เป็น
ต้น 

     

6.2 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้บริโภคตลอดทัง้ปี และตามฤดกูาล       
6.3 ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมีให้เลอืกหลากหลายจากแหลง่ผลติทัง้
ภายในและตา่งประเทศ 

     

 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม เขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง: กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่ง ท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ระดบั  5 = เห็นด้วยอยา่งยิ่ง    4 = เห็นด้วยมาก    3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย   1 = 
เห็นด้วยน้อยมาก 
 

หัวข้อความคิดเหน็ ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1.ด้านการโฆษณา 
1.1 การโฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ วิทย ุของเลมอนฟาร์มมีความนา่สนใจ      
1.2 การโฆษณาผา่นwebsite สามารถสือ่ถงึคณุคา่ของผกัอินทรีย์จาก
ร้านเลมอนฟาร์มได้เป็นอยา่งดี 

     

1.3 การโฆษณาทางสือ่สิง่พิมพ์ของเลมอนฟาร์มท าให้ทราบถงึคณุสมบตัิ
เดน่ของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม 
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หัวข้อความคิดเหน็ ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์  
2.1 มีการร่วมกบัมลูนิธิหมอชาวบ้านเชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่งๆมา
ให้ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์เก่ียวกบัสขุภาพ   

     

2.2 มีการใช้บคุคลที่มช่ืีอเสยีง เชน่ เซเลบริตีค้นรุ่นใหมม่าเชิญชวนให้
เลอืกซือ้ผกัอินทรีย์ท าให้อยากลองซือ้มาบริโภค 

     

2.3 การเป็นผู้สนบัสนนุทางรายการโทรทศัน์ สง่ผลให้ผู้บริโภคสนใจ เล
มอนฟาร์มและผลติภณัฑ์มากขึน้ 

     

3. ด้านการส่งเสริมการขาย      
3.1 การจดัรายการซือ้ 1 แถม1 มีสว่นในการช่วยดงึดดูลกูค้ามากขึน้      
3.2 มีสว่นลดที่นา่ดงึดดูใจเมื่อเป็นสมาชิก เช่น รายการ Promotion เดือน 
พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-15% 

     

3.3 มีคปูองส าหรับซือ้สนิค้าให้ตามคะแนนที่สะสมท าให้อยากซือ้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

     

4. ด้านการตลาดทางตรง 
4.1 มีการแจ้งสิทธิพิเศษ หรือรายระเอียดสินค้าใหม่ๆ  หรือมอบสิทธิพิเศษให้
ผา่นทาง  Facebook หรือ Line 

     

4.2 มีการจดัท าแผ่นพบั เพื่อแจกให้ลกูค้า และประชาชนทัว่ๆ ไป                            
4.3 มีการจดัตกแตง่สถานที่ขายสินค้าให้ดนูา่สนใจ  และทนัสมยั  เพื่อสร้าง
แรงจงูใจให้ลกูค้าเข้ามาเยี่ยมชม 

     

5. ด้านการจัดกิจกรรมพเิศษ 
5.1 มีการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษตา่งๆ เช่น เทศกาลกินผกัผลไม้
อินทรีย์  

     

5.2 มีการจดักิจกรรมให้ลกูค้าพบเกษตรกรเจ้าของผลผลติ เพื่อให้ลกูค้ารู้จกั
ผลติภณัฑ์ดีขึน้ เช่น การจดักิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 

     

5.3 มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพที่นา่สนใจ เช่น เวทีสขุภาพ       
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการซือ้ผักอินทรีย์ของผู้บริโภคจากร้านเลมอนฟาร์มเขต
กรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง: กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่ง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

1.  เหตผุลในการซือ้ 
     เพ่ือสขุภาพ   คณุภาพของสินค้า   
     ความสดใหม่   ความสะอาด/ปลอดสารพิษ 
2. ประเภทของผลิตภณัฑ์ 
     ผกัท่ีนิยมบริโภคสด เช่น แตงกวา มะเขือเทศ   
     ผกัท่ีนิยมท าให้สกุก่อนบริโภค เชน่ คะน้า ดอกกะหล ่า 
     ผกัท่ีนิยมมาปรุงแตง่ เชน่ ต้นหอม โหระพา  
     ผกัสลดัตา่ง ๆ 
     กระเช้าสขุภาพ 
3. ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผกัอินทรีย์ 
     บคุคลในครอบครัว 
     คนรัก หรือคูส่มรส 
     เพ่ือน 
     สงัคมหรือเครือขา่ยผู้บริโภคผกัผลไม้อินทรีย์ด้วยกนั 
4. คา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการซือ้..................บาท/ครัง้ 
5. จ านวนครัง้ในการซือ้...............ครัง้/เดือน  
6. ท่านจะแนะน าเพ่ือนให้มาซือ้ผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มหรือไม ่
 
แนะน าแนน่อน 

5 
แนะน า 

4 
ไมแ่นใ่จ 

3 
อาจจะไมแ่นะน า 

2 
ไมแ่นะน า 

1 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 

รายช่ือ ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
1. อาจารย์ ดร.ธนภมูิ อตเิวทิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธ์ิ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวอษุณีษ์ กลุมาศ 
วัน เดือน ปี เกิด 15 กรกฎาคม 2526 
สถานที่เกิด จนัทบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต (เอกภาษาญ่ีปุ่ น) จาก 

มหาวิทยาลยัศลิปากร  
พ.ศ. 2562 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการตลาด)   
 จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 188/564  ถนนสขมุวุิท 101/1  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260   
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