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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
อาหารเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ สุดอย่างหนึ่ งในการด ารงชี วิ ต หากเลื อกรั บประทานอาหารที่ ดี มี
ประโยชน์ ก็จะทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บมารบกวน อีกทังยั
้ งทาให้ ดสู ดใสอ่อนกว่าวัยอีก
ด้ วย ในปั จจุบนั นี ้ อาหารออร์ แกนิคได้ รับการยอมรับว่าเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปราศจาก
สารเคมี ต่างๆ ที่ เป็ นอันตราย เพราะในขัน้ ตอนการผลิตอาหารออร์ แกนิ คนัน้ จะไม่มี การใช้ ปุ๋ย และ
สารเคมี รวมทั ง้ สารปรุ งแต่ งต่ างๆ ดังนั น้ นอกจากจะมี ป ระโยชน์ ต่ อร่ างกายแล้ ว ยังช่ วยรั กษา
สภาพแวดล้ อมอีกด้ วย (มหกรรมแสดงสินค้ าอินทรี ย์และธรรมชาติ, 2561, น. 11) ปั จจุบนั กระแสของผู้
รักสุขภาพและดูแลสุขภาพกาลังเป็ นที่แพร่หลายไปทัว่ โลก และมีทีท่าว่าจะกลายเป็ นอีกหนึ่งเทรนด์ ที่
เปลี่ ยนโลกในอนาคต ซึ่งปั จจัยสาคัญที่สุดของกลุ่มรักสุขภาพ คือเรื่ องของอาหารปลอดภัย อาหาร
ออร์ แกนิค หรื ออาหารอินทรี ย์ เป็ นหนึ่งในอาหารอนาคต หรื อ Future Food อาหารกลุ่มนีม้ ีความเป็ น
นวัตกรรมอยู่ที่กระบวนการผลิต คือเป็ นกระบวนการผลิตอาหารที่ไม่ใช้ สารเคมีใดๆ ทังสิ
้ ้นและแน่นอน
ว่ายังมีศกั ยภาพในการพัฒนาและส่งเสริ มในระดับอุตสาหกรรมมีหน่วยงานของรัฐที่ ให้ การส่งเสริ ม
และสนับสนุนด้ านนี ้อยู่จริ งจังอีกด้ วย ผู้บริ โภคยุคใหม่ต้องการสินค้ าที่สดใหม่ มาจากธรรมชาติที่ไม่
ปรุงแต่งและ 84% ของผู้บริโภค ต้ องการอาหารที่ไม่มีสารเคมีเพราะในปัจจุบนั ผู้บริ โภคไม่กลัวที่จะต้ อง
จ่ายเงินให้ กบั ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพดี ๆ อีกต่อไป
ปั จุบนั คนไทยป่ วยด้ วยโรค NCDs หรื อโรควิถีชีวิตกันมาก เช่น โรคมะเร็ ง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง เบาหวาน ความดัน ฯลฯ โดยเฉลี่ยสูงกว่าทั่วโลกนัน้ เกิดจากพฤติกรรมการบริ โภคและการใช้
ชีวิต เป็ นหลัก อาจติดความสะดวกสบาย ความจาเป็ นที่เร่งรี บ หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ แต่ทงั ้ หมดนีห้ าก
แก้ ที่ ต้ นเหตุคื อการเลื อกบริ โภคผักผลไม้ ให้ มากขึน้ ตามปริ มาณที่ องค์ การอนามัยโลกแนะน าคื อ
รับประทานผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน พร้ อมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอก็ช่วยป้องกันโรควิถีชีวิต
ได้ ที่สาคัญต้ องเป็ นผักที่สะอาด ปราศจากสารเคมีอย่างผักอินทรี ย์ก็จะยิ่งดีตอ่ สุขภาพ (เลมอนฟาร์ ม,
2561)
ผักอินทรี ย์ (Organic Vegetables) เป็ นผักที่ ผลิ ตจากวัตถุธรรมชาติ 100% ทุกขัน้ ตอนการ
ผลิตปลอดสารพิษ ไม่ใช้ ปยเคมี
ุ๋
ไม่ใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลง ไม่ใช้ ฮอร์ โมนสังเคราะห์ ไม่ใช้ เมล็ด
พันธุ์ดดั แปลงพันธุกรรม ลดปริ มาณสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พืชที่จะปนเปื อ้ นเข้ าไปในอากาศ
และนา้ ซึ่งเป็ นการให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ได้ พื ชผักที่มีคุณภาพ ไม่มี
สารพิ ษตกค้ าง เกิ ดความปลอดภัยแก่ ผ้ ูบริ โภค (ศูนย์ พัฒ นานโยบายแห่งชาติ ด้านสารเคมี ส านัก
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คณะกรรมการอาหารและยา, 2560) ผักเป็ นพืชอาหารที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของโลก ประเทศ
ต่าง ๆ ในโลกนี ้อาจมีการปลูกพืชต่าง ๆ กันเพื่อเป็ นอาหารหลัก แต่พืชที่ทกุ ๆ ประเทศต้ องปลูกเพื่อการ
บริ โภคเป็ นอาหาร อย่างขาดไม่ได้ เลยคื อ พื ชผัก เพราะพื ชผักมี ความส าคัญ ต่อการดารงชี วิตของ
ร่างกายให้ ดารง อยู่ได้ ตามปกติ (ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, 2554) ประกอบกับความต้ องการบริ โภคผักยังคง
มีความต้ องการอย่างต่อเนื่อง แม้ กาลังซื ้ออาจลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ความต้ องการ
การบริโภคยังคงมีอยู่ (เกษตรก้ าวไกล, 2560)
สาหรับร้ านเลมอนฟาร์ ม เป็ นองค์กรของสมาชิกและผู้บริ โภคที่ ร่วมกันสร้ างขึน้ มาให้ เป็ น
กลไกเชื่อมโยงผู้บริ โภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้ านการสร้ างสุขภาพ
เสริ มชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ด้ วยหวังจะมีส่วนเอื ้อให้ เกิดสุขภาพดีของเราและของสังคมมากยิ่งขึ ้น
เลมอนฟาร์ มเป็ นตลาดทางเลื อกในการให้ บริ การ และกระตุ้นการผลิ ตอาหาร และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็ นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติเพื่ อสร้ างสุขภาพผู้บริ โภค และเกษตรกร
ผู้ผลิตก็มีชีวิต ที่ปลอดภัยและดีตอ่ สิ่งแวดล้ อม ขณะนี ้การพัฒนาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ กาลัง
เข้ มข้ นขึ ้น ร้ านเลมอนฟาร์ ม มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ ปลอดสารพิษ ที่เลมอนฟาร์ มฯ ทีมงานได้ พยายาม
จัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพื่อเป็ นทางเลือกสุขภาพดีสาหรับผู้บริ โภคและสมาชิก
โดยมีพนั ธกิจดังนี ้ คือ เป็ นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ใช้ กิจกรรมทางการตลาดเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนงาน
ด้ านส่งเสริ มสุขภาพผู้บริ โภคช่วยผู้ผลิ ตในชนบท และการร่ วมดูแลสิ่งแวดล้ อม พัฒ นาสร้ างสรรค์
อาหารเกษตรอินทรี ย์ และอาหารธรรมชาติให้ เกิดมากขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ มีอาหารที่ ดี เพี ยงพอต่อ
สุขภาพชักชวน และเชื่อมโยงเกษตรกรขนาดเล็ก ให้ เปลี่ ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมี ที่อันตรายต่อ
สุขภาพ และสิ่งแวดล้ อม สูเ่ กษตรอินทรี ย์และเศรษฐกิจพอเพียง (เลมอนฟาร์ ม, 2561)
จะเห็นได้ ว่าเลมอนฟาร์ มใช้ กิจกรรมทางการตลาดเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเชื่อมโยงผู้บริ โภคและ
เกษตรกรผู้ผลิ ตในชนบทถึ งกัน โดยใช้ การสื่ อสารทางการตลาดเป็ นเครื่ องมื อการน าเสนอคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ แก่ผ้ ูบริ โภคให้ เข้ าใจถึงคุณประโยชน์ที่จะได้ รับจากผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ ถูกนามาใช้ เพื่อสนับสนุนการทากิจกรรมทางการตลาดในเรื่ องของการสร้ างการรับรู้
ความเข้ าใจ ให้ กับผู้บริ โภ จึงเป็ นสิ่ งส าคัญ อย่างยิ่ งที่ จะท าให้ ธุ รกิ จด าเนิ นต่อไปเพื่ อตอบสนอง
พฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคได้ อย่างยาวนาน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษาครัง้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการทัง้ รายเก่า
และรายใหม่ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเสนอแนวทางในการวางแผนการจัดการด้ านการผลิตและกลยุทธ์ ด้าน

3
การตลาด รวมทังพั
้ ฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคในอนาคต

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ ที่
ผู้บริโภคซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักอินทรี ย์ที่
ผู้บริโภคซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือก
ซื ้อผักอินทรี ย์ที่ผ้ บู ริโภคซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสาคัญของงานวิจัย
1. เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ ที่ผ้ บู ริ โภค
ซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด การส่งเสริ มการขาย และจัดหา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากที่สดุ
3. เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในการสร้ างภาพลักษณ์ที่มีตอ่ ตราสินค้ าให้ เป็ นที่ไว้ วางใจของ
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาด สาหรับผู้ประกอบการ หรื อผู้ที่สนใจในการ
ทาธุรกิจผักอินทรี ย์
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนที่
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ 25 64 ปี ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนที่
โดยใช้ สตู รการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2539,น. 25-26) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณจานวน
384 ตัวอย่าง และเพิ่มจานวนตัวอย่าง 5% ประมาณ 16 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทังหมด
้
400
ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขัน้ ตอนที่ 1 การสุ่ม ตัวอย่า งอย่า งง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจง
ตัวอย่างในแต่ละเขตที่มีสาขาของร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครตังอยู
้ ่ จานวน 5 เขต
ได้ แก่
1. เขตปทุมวัน – สาขาเดอะปอร์ ตโิ ก ชิดลม
2. เขตบางนา – สาขา เมกกะ บางนา
3. เขตประเวศ – สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค
4. เขตหลักสี่ – สาขาตลาดเสรี มาร์ เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้ า
5. เขตวัฒนา – สาขาสุขมุ วิท 39
ขั น้ ตอนที่ 2 การก าหนดตั ว อย่ า งแบบ โควต้ า (Quota Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อ หรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5
เขต เขตละ 80 ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 3 การเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อ หรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบ
ตามจานวนที่กาหนดไว้ ในแต่ละสาขา
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1.1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่
1.1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
1.1.2 อายุ
1) 25 – 34 ปี
2) 35 – 44 ปี
3) 45 – 54 ปี
4) 55 – 64 ปี
1.1.3 ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ
1) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) พนักงานบริษัทเอกชน
3) ธุรกิจส่วนตัว
4) อื่นๆ โปรดระบุ.............
1.1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1) 15,000 - 25,000 บาท
2) 25,001 - 35,000 บาท
3) 35,001 - 45,000 บาท
4) 45,001 บาทขึ ้นไป
1.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1.2.1 คุณภาพผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้ านตราสินค้ า
1.2.3 ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
1.2.4 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
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1.2.5 ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
1.2.6. ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1.3 ปัจจัยด้ านเครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
1.3.1 การโฆษณา
1.3.2 การประชาสัมพันธ์
1.3.3 การส่งเสริมการขาย
1.3.4 การตลาดทางตรง
1.3.5 การจัดกิจกรรมพิเศษ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ได้ แก่ พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้ บริ โภค หมายถึ ง ผู้ ซื อ้ หรื อ ผู้ ที่ เคยซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. พฤติ กรรมการซื อ้ ผั ก อิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร
หมายถึง พฤติกรรมผู้บริ โภค ด้ านเหตุผลในการซื ้อ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อผัก
อินทรี ย์ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อต่อครัง้ จานวนครัง้ ในการซื ้อต่อเดือน และการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
3. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณสมบัติของผักอินทรี ย์ที่เลมอนฟาร์ มเสนอเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ บู ริโภค ประกอบด้ วย
3.1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค
ต่อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม เกี่ยวกับความสดใหม่ของผักอินทรี ย์ มีคุณค่าทางโภชนาการ
ดีกว่าผักทัว่ ไป ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ ดีขึ ้น
3.2 ตราสินค้ า (Brand) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม เกี่ยวกับตราสินค้ า หรื อ ยี่ห้อเลมอนฟาร์ ม
3.3 บรรจุภั ณ ฑ์ (Packaging) หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ โภคต่ อ ผั ก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม เกี่ยวกับรูปแบบการห่อหุ้มและวัสดุที่ใช้ บรรจุผกั อินทรี ย์ การมี ขนาด
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บรรจุภัณฑ์หลากหลาย การมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่า งจากบรรจุภัณฑ์ทวั่ ไปและไม่เป็ นอันตราย
ต่อผู้บริโภค
3.4 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) หมายถึง ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริ โภคต่อผักอินทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม เกี่ ยวกับ การไม่มี สารพิ ษตกค้ าง มี ม าตรฐาน
รับรองความปลอดภัย ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชัดเจน
3.5 คุณ ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Value) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค
เมื่อพูดถึง ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้ รับจากการบริโภคผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม นอกจากความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายไป ผู้บริ โภคยังรู้สึกภูมิใจที่เป็ น
ส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้ วย
3.6 ความหลากหลายของผลิ ตภัณ ฑ์ (Variety) หมายถึ ง ระดับ ความคิด เห็น ของ
ผู้บริ โภค เมื่อพูดถึงผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ว่ามีให้ เลือกหลายประเภทให้ บริ โภคตลอดทัง้
ปี ตามฤดูกาล
4. การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู รณาการ (IMC) หมายถึง รู ปแบบสื่ อสารการตลาด
ของเลมอนฟาร์ มเพื่อจูงใจ ผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ประกอบด้ วย การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ , การส่งเสริ มการขาย, การตลาด
ทางตรงและการจัดกิจกรรมพิเศษ
4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค เกี่ยวกับ
การสื่อสารประเภทต่างๆ โดยการใช้ พืน้ ที่สื่อต่าง ๆ เพื่อนาข่าวสารเกี่ยวกับผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ ม ไปสู่ก ลุ่ม เป้า หมาย ได้ แ ก่ โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ นิ ต ยสาร โบชัว ร์ แผ่ น พับ
โปสเตอร์ การใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง เป็ นต้ น
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึ ง ระดับความคิดเห็ นของผู้บริ โภค
เกี่ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และสังคม เพื่อให้ เกิดภาพพจน์ที่ดี ความเชื่อถือ
ความเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ ง และ ความร่ ว มมื อ รวมทั ง้ เพื่ อ แก้ ไขและก าจัด ความเข้ าใจผิ ด หรื อ
สถานการณ์ เกี่ ยวกับ ผักอินทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ที่ ไม่ดีทัง้ หลายให้ ดีขึน้ เช่น มี การร่ วมกับ
มูลนิธิหมอชาวบ้ านเชิญแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาให้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ
4.3 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้บริ โภคต่อกิ จกรรมที่ บริ ษั ทกระทานอกเหนื อจากโฆษณา และการประชาสัม พันธ์ เกี่ ยวกับผัก
อินทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม เพื่ อเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการซือ้ ในทันที เช่น การได้ รับ
ส่วนลดหรื อของแถม หรื อ การได้ รับเปอร์ เซนต์สว่ นลดเมื่อเป็ นสมาชิก เป็ นต้ น
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4.4 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค
เกี่ ยวกับการสื่อสารที่มุ่งให้ ความรู้ เกี่ ยวกับผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม และขายโดยตรงกับ
ผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดการตอบสนองในทันทีทนั ใด เช่น การนาเสนอผักอินทรี ย์
การจัดทาระบบสมาชิกเพื่อส่งข่าวสารให้ ลกู ค้ าสาหรับเป็ นข้ อมูลในการซื ้อครัง้ ต่อไป การให้ ข้อมูล
ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต เช่น เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์ แอพพลิเคชัน่ หรื ออีเมล
4.5 การจัด กิ จ กรรมพิ เศษ (Speacial Event) หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้บริโภค เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เทศกาลผักผลไม้ อินทรี ย์
5. ผั กอิ นทรี ย์ หมายถึง ผักที่ ผลิ ตจากวัตถุธรรมชาติ 100% ทุกขัน้ ตอนการผลิ ตปลอด
สารพิ ษ ไม่ใช้ ปุ๋ ยเคมี ไม่ ใช้ สารเคมี ก าจัดโรคและแมลง ไม่ ใช้ ฮอร์ โมนสังเคราะห์ ไม่ ใช้ เมล็ ดพันธุ์
ดัดแปลงพันธุกรรม ลดปริ มาณสารเคมีปอ้ งกันและกาจัดศัตรูพืชที่จะปนเปื อ้ นเข้ าไปในอากาศและน ้า
ซึ่งเป็ นการให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ได้ พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มี สารพิษ
ตกค้ าง เกิ ดความปลอดภัยแก่ ผ้ ูบริ โภค เป็ นผักอิ นทรี ย์ ที่ จ าหน่ายในร้ านเลมอนฟาร์ ม ซึ่งใช้ กลไก
กระบวนการรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน (PGS) ซึ่งนามาตรฐานอินทรี ย์ของ IFOAM มา
ปรับเสริมเข้ ากับวิถีของชุมชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
3. ระดับการศึกษา
5. รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

2. อายุ
4. อาชีพ

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. ด้ านตราสินค้ า
3. ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
4. ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
5. ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
6. ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ปั จจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ

พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อ
ผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
2. ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ย
ต่อเดือน
3. ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริ มการขาย
4. การตลาดทางตรง
5. การจัดกิจกรรมพิเศษ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ องปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านผลิ ตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภั ยของผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ และด้ านความหลากหลายของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการตลาดทางตรงและด้ านการจัดกิจกรรมพิ เศษ มี ความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้
การศึกษาดาเนินไปตามลาดับขันตอน
้
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
5. ตรารับรองมาตรฐานสินค้ าอินทรี ย์ที่ควรรู้จกั
6. ประวัตคิ วามเป็ นมาเลมอนฟาร์ ม
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ บ่งบอกถึงลักษณะของแต่ละกลุ่มคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ ในการระบุ
ตลาดผู้ บริ โภค (Grewal Dhruv.;&Levy Michael, 2008) ประชากรศาสตร์ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประชากรมนุษย์ ในรู ปขนาด ความหนาแน่น ถิ่ นที่ อยู่ อายุ เพศ เชื อ้ ชาติ และข้ อมูลสถิ ติด้ านอื่ นๆ
(Kotler Philip.;&Armstrong Gary, 2003)
ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ถือเป็ นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น
เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้ างของร่ างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้ น โดยจะ แสดง
ถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี ้
สามารถบ่งชี ้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้ านประชากรศาสตร์ หรื อความเป็ นมาของบุคคลนัน่ เอง (วชิรวัชร งามละม่อม,
2558)
ฮาวกิ นส์ และมาเธอบาฟ (Hawkins D.I.;& Mothersbaugh David L., 2010, pp. 116-124)
กล่ าวว่ า ประชากรศาสตร์ ใช้ อธิ บ ายประชากรในแง่ ของขนาด การกระจายตัวและโครงสร้ าง
ประชากรศาสตร์ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคทัง้ ทางตรงและมี ผลต่อคุณ ลักษณะอื่ นๆของ
ผู้บริโภค เช่น ลักษณะส่วนตัว และรูปแบบการตัดสินใจ ดังนี ้
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1. อายุ ( Age ) จะมีวัฒ นธรรมเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรรมบรรทัดฐานทางทัศนคติ
นอกจากนี ้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภค
2. การศึกษา ( Education ) เป็ นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อสินค้ า โดยพิจารณา
บางส่วนจากกาไรและอาชีพ นอกจากนี ้ยังมีอิทธิพ ลต่อความคิด การติดสินใจ และความสัมพันธ์
อื่น
3. รายได้ ( Income) ซึ่ ง ระดับ ของรายได้ ในครั ว เรื อ นรวมกั บ ความมั่ง คั่ง สะสม
(accumulated weath) จะเป็ นตัวกาหนดอานาจในการซื ้อ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2550, น.41) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย อายุ
เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี ้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิตทิ ี่วดั ได้ ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทังง่
้ ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด้ านทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี ้
1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสาร
ต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ อันดีให้ เกิดขึน้ จากการรับและส่งข่าวสารนันด้
้ วย เพศเป็ นตัวแปรในการแบ่ง
ส่วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน ดังนันนั
้ กการตลาดต้ องศึกษาตัวแปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั
นี ้ตัวแปรด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุ
จากการที่สตรี ทางานมากขึ ้น
2. อายุ (Age) เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะสามารถตอบสนองความต้ อ งการองกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ ค้น คว้ าความต้ องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche
market) โดยมุ่งความสาคัญ ที่ตลาดอายุส่วนนันเป็
้ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
ของความคิดและพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถื ออุดมการณ์ และมอง
โลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือการ
ปฏิ บัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้า ยกว่าคนที่มี อายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่
แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนักๆ มากกว่าความบันเทิง
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3. การศึกษา (Education) เป็ น ปั จ จัยที่ ท าให้ คนมี ค วามคิด ค่านิ ยม ทัศ นคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการรับรู้สารที่ดี เพราะเป็ นผู้มี
ความกว้ างขวางและเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผล
เพี ยงพอในขณะที่คนมี การศึกษาต่า มักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผู้มี
การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็
มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. รายได้ (Income) เป็ นตัว แปรส าคัญ ในการก าหนดส่ ว นของตลาด โดยทั่ว ไป
นักการตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่ มี ความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครั วที่มี รายได้ ต่าจะเป็ น
ตลาดที่ มี ขนาดใหญ่ ปั ญ หาส าคัญ ในการแบ่ง ส่วนตลาดโดยถื อเกณฑ์ รายได้ อ ย่างเดีย วก็ คื อ
รายได้ อาจจะเป็ นตัวชี ้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อ
สินค้ าที่ แท้ จ ริ งอาจถื อเป็ นเกณฑ์ รูปแบบการดารงชี วิต รสนิยม ค่านิยม อาชี พ การศึกษา ฯลฯ
แม้ ว่ารายได้ จะเป็ นตัวแปรที่ใช้ บอ่ ยมาก นักการตลาด ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้ รวมกับตัวแปร
ด้ านประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่ อให้ กาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่ม รายได้
อาจจะเกี่ยวข้ องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยด้ านระชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่นิยมนามาใช้ ศึกษา
ที่สุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริ โภคโดยอาศัยตัวแปร ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ เพื่ อน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์ สร้ างความต้ องการหรื อจูงใจให้ ผู้บริ โภคตัดสิ นใจซิ อ้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพื่อให้ เข้ าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุดเพราะจะทาให้ นกั การ
ตลาดสามารถประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายได้ ตามสัดส่วนที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรู้จกั การเป็ นเจ้ าของ การ
ใช้ หรื อการบริ โภค และสามารถตอบสนองความจาเป็ นและความต้ องการของตลาดได้ (Kotler Philip ;&
Armstrong Gary, 1996, pp. 49) ดังนัน้ ผลิ ตภัณฑ์ จึงอาจเป็ นสิ่ งใดก็ ได้ ที่ สามารถตอบสนองความ
จาเป็ นหรื อความต้ องการของมนุษย์ ซึ่งถื อว่าทัง้ สองฝ่ ายอยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ ยน เช่น สินค้ า
บริ การ ความช านาญ เหตุการณ์ บุ คคล สถานที่ ความเป็ นเจ้ าขององค์ การ ข้ อมูลและความคิ ด
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน (Tangible goods) เช่น รองเท้ า เกลือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์
นมผสม เป็ นต้ น
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2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไม่ มี ตัว ตน (Intangible goods) เช่ น การให้ ค าปรึ ก ษาประกัน ภั ย
การศึกษา เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Kotler Philip, 1 9 9 7 , pp. 4 3 0 ) อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Component) หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถจูงใจตลาดได้ โดยถือ
เกณฑ์ คุณ สมบัติ 4 ประการ องค์ ป ระกอบผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ เป็ น แนวทางในการก าหนดนโยบาย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้ องคานึงถึงคุณสมบัติ กล่าวคือ ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการจูงใจตลาด
ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริ การ และขณะเดียวกันการ
ตัง้ ราคานั น้ ถื อ เกณฑ์ คุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้ ารั บ รู้ (Value based prices) การก าหนดองค์ ป ระกอบ
ผลิตภัณฑ์ต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆดังนี ้
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลั ก (Core Product) หมายถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ส าคั ญ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของผลิตภัฑ์ที่ผ้ ผู ลิตเสนอขายกับผู้บริ โภค ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องของประโยชน์ใช้ สอย
การแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ า การขายความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัด ตัวอย่าง เช่น
ผลประโยชน์ที่สาคัญของเครื่ องปรับอากาศ คือ ให้ ความเย็น
2. รู ป ลั ก ษณ์ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นที่ มี ตั ว ตน (Formal or tangible product)
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ ผ้ ูบริ โภคสัมผัสหรื อ รับรู้ ได้ เป็ นส่วนที่ ทาให้ ผลิตภัณฑ์ หลักท า
หน้ าที่ได้ สมบูรณ์ หรื อเชิญชวนให้ ใช้ มากขึ ้น ประกอบด้ วย
2.1 คุณภาพ
2.2 รูปร่างลักษณะ
2.3 รูปแบบ
2.4 การบรรจุภณ
ั ฑ์
2.5 ตราผลิตภัณฑ์
2.6 ลัก ษณะทางกายภาพอื่ น ๆ เช่ น รู ป ลัก ษณะของโรงแรม ได้ แ ก่ การ
ให้ บริการในระดับ ที่แตกต่างกัน คือคุณภาพของโรงแรม ลักษณะห้ องเป็ นแบบทรงไทย หลุยส์ หรื อ
ยุโรป คื อ รู ป แบบของห้ องพัก ของโรงแรม การตกแต่ง ห้ อง คือ การบรรจุภัณ ฑ์ ของโรงแรม ชื่ อ
โรงแรมก็คือ ตราสินค้ าของโรงแรม
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง (Expected Product) เป็ นกลุ่ ม ของคุ ณ สมบั ติ แ ละ
เงื่อนไขที่ผ้ ซู ื ้อคาดหวังจะได้ รับและใช้ เป็ นข้ อตกลงจากการซื ้อสินค้ าการเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
จะคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
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4. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ควบ (Augmented Product) หมายถึ ง ผลประโยชน์ ที่ผ้ ูซื อ้ ได้ รับ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน ประกอบด้ วย
4.1 การขนส่ง
4.2 การให้ สินเชื่อ
4.3 การรับประกัน
4.4 การติดตัง้
4.5 การให้ บริ การอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ควบของรถยนต์ คือ ขายเงิน
ผ่อน (สินเชื่อ) การซ่อมฟรี 1 ปี (รับประกัน) การตรวจสภาพรถ (การให้ บริการหลังการขาย)
5. ศักยภาพเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Potential Product) หมายถึง คุณ สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาไปเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
คุณสมบัตทิ ่ ีสาคัญของผลิตภัณฑ์
การสร้ างสินค้ าและบริ การจะเกี่ยวข้ องกับการกาหนดผลประโยชน์ที่จะนาเสนอโดย
กิจการจะติดต่อสื่อสารและส่งมอบผลประโยชน์ที่ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคผ่านทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ทางด้ านคุณ ภาพ (Quality) รู ป ลัก ษณ์ (Feature) รู ป แบบ (Style) และการออกแบบ (Design)
(Kotler Philip, 1997, pp. 431)
1. คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ (Product Quality) เป็ นการวัดการทางาน และวัดความ
คงทนของตัวผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้ าและคุณภาพที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้ าสินค้ าคุณ ภาพต่าผู้ซือ้ จะไม่ซือ้ ซา้ ถ้ าสินค้ าคุณภาพสูงเกินอานาจซือ้ ของ
ผู้บริ โภค สินค้ าก็ขายไม่ได้ เช่น ไมโครเวฟ ทางานได้ หลายอย่าง คือ ตังเวลาอบ
้
ปิ ง้ ต้ ม ตุ๋น ผัด
เป็ นต้ น แต่ราคาสูงมาก สินค้ าก็ขายได้ น้อย นักการตลาดต้ องพิจารณาว่าสินค้ าควรมี คุณ ภาพ
ระดับใด และต้ นทุนเท่าใดจึงจะเป็ นที่พอใจของผู้บริ โภค รวมทังคุ
้ ณภาพของสินค้ าต้ องสม่าเสมอ
และมี ม าตรฐาน เพื่ อ ที่ จ ะสร้ างการยอมรั บ ดัง นัน้ ผู้ผ ลิ ต จึ ง ต้ อ งมี ก ารควบคุม คุณ ภาพสิ น ค้ า
(Quality Control) อยูเ่ สมอ
2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้ า (Physical Characteristic of Goods) เป็ น
รูปร่างลักษณะที่ลกู ค้ า สามารถมองเห็นได้ และสามารถรับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส เช่นรูปร่ าง ลักษณะ รูปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า
3. ชื่อเสียงของผู้ขายหรื อตราสินค้ า (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คา (Term)
สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรื อส่วนประสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุสินค้ าและ
บริ การของผู้ขายรายใด รายหนึ่งหรื อกลุ่ม ของผู้ขายเพื่ อแสดงถึงลั กษณะที่ แตกต่างจากคู่แข่ง
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(Kotler; & Armstrong. 2000: 404) ตราสิ น ค้ า ของธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด ประกอบด้ วยชื่ อ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด สัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพคือดอกบัว น ้ามันเชลล์ใช้ รูปหอยเชลล์ โร
บินสันใช้ รูปตัวอาร์ นมผงของบริ ษัทมี ้ดจอห์นสัน ใช้ ชื่อเอนฟา เป็ นต้ น ตราสินค้ าเป็ นคามัน่ สัญญา
ของผู้ขาย ในการส่งมอบ คุณสมบัติ ผลประโยชน์ บริ การ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ซื ้อ
ตราที่ ดี ที่ สุด จะสื่ อ ความหมายถึ ง การรั บ ประกัน ในคุณ ภาพ ตราสิ น ค้ า จะสื่ อ ความหมาย 6
ประการ ดัง นี ้ (1) คุณ สมบัติ (Atttibutes) (2) ผลประโยชน์ (Benefit) (3) คุณ ค่า (Values) (4)
วัฒนธรรม (Culture) (5) บุคลิกภาพ (Personality) (6) ผู้ใช้ (User) การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างชนิ ด นั น้ ขึ น้ อยู่ กับ ชื่ อ เสี ย งของผู้ ขาย หรื อ ตราสิ น ค้ า โดยเฉพาะสิ น ค้ าที่
เฉพาะเจาะจงซื ้อ (Specialty Goods) เช่น กระเป๋ าหลุยส์วิกตอง เสื ้อเวอร์ ซาเช่ น นาฬิการาโด้ รถ
เบนซ์ ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อด้ วยเหตุผลด้ านจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผลทางด้ านเศรษฐกิจ
หรื อประโยชน์ที่ได้ รับ เช่น ตัดสินใจซื ้อเพราะต้ องการเป็ นที่ยอมรับ ในสังคมเนื่องจากผลิตภัณฑ์
เป็ นตัวชีส้ ถานภาพของผู้ใช้ ซึ่งถื อว่าเป็ นความต้ องการทางด้ านจิตวิทยา ด้ วยเหตุผลนี น้ ักการ
ตลาดจึ ง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า (Brand Equity) กล่ า วคื อ ต้ อ งมี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ
การตลาดไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อการสื่อสารการตลาดต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่า จึงเป็ นสิ่งสาคัญ
อย่างยิ่งที่นกั การตลาดจะต้ องคานึงถึง เพื่อพัฒนาตราสินค้ าให้ มีคณ
ุ ค่าต่อสินค้ า
4. การออกแบบ (Design) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งในการออกแบบ ซึ่ง
ปั จ จัย เหล่ า นี ้ จะมี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ ของผู้ บริ โ ภค ดัง นั น้ การออกแบบจึ ง มี
ความสาคัญมากสาหรับสินค้ าต่างๆ เช่น รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ เสื ้อผ้ า เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน ดังนัน้
ผู้ผลิตที่มีผ้ เู ชี่ยวชาญ ด้ านการออกแบบ จึงต้ องศึกษาความต้ องการของผู้บริ โภค การออกแบบยัง
ใช้ เป็ นเกณฑ์ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน (Product Differentiation) โดยคานึงถึงเหตุจงู ใจ
ให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าทังด้
้ านเหตุผล และด้ านอารมณ์
5. การบรรจุภัณ ฑ์ (Packaging) เป็ นงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ รู ป แบบ ลัก ษณะการ
บรรจุหี บ ห่อ และการผลิ ต สิ่ ง ห่อ หุ้ม ผลิต ภัณ ฑ์ (Etzel Michael J.; Walker Bruce J.;& Stanton
William J., 2001, pp. 298) บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นตัวทาให้ เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็นสินค้ าเมื่อลูกค้ า
เกิดการยอมรับในบรรจุภณ
ั ฑ์ ก็จะนาไปสู่การจูงใจให้ เกิดความต้ องการซื ้อ และเกิดพฤติกรรมการ
บริ โภค ดังนัน้ บรรจุภัณ ฑ์ จึงต้ องโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงตาแหน่งของสินค้ าให้ ชัดเจน นั่นคือ
บรรจุภณ
ั ฑ์จะต้ องเป็ นตัวขายตัวเองในชันวางสิ
้
นค้ า
6. การรับประกัน (Warranty) และการรับประกันสินค้ าหรื อบริ การ (Guarantee)
มีความหมายต่างกันดั งนี้
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6.1 การรับประกันหรื อใบรับประกัน (Warranty) เป็ นเอกสารซึ่งมีข้อความที่
ระบุถึงการรับประกันสินค้ า ซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายจะชดเชยให้ กับผู้ซือ้ เมื่ อผลิตภัณ ฑ์ ไม่สามารถ
ทางานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ การรับประกันเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
สินค้ าประเภทรถยนต์ เครื่ องใช้ ในบ้ าน และเครื่ องจักร เพราะเป็ นการลดความเสี่ยงจากการซือ้
สินค้ าของลูกค้ า รวมทังเป็
้ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ฉะนัน้ นักการตลาดจึงเสนอการรับประกันเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อด้ วยคาพูด โดยทัว่ ไปการรับประกันจะระบุประเด็นสาคัญ 3 ประเด็นคือ
6.1.1 การรับประกันต้ องให้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ว่า ผู้ซื ้อจะต้ องร้ องเรี ยนที่ไหน
กับใคร อย่างไร เมื่อสินค้ ามีปัญหา
6.1.2 การรับประกันจะต้ องให้ ผ้ บู ริโภคทราบล่วงหน้ าก่อนการซื ้อ
6.1.3 การรับประกันจะต้ องระบุเงื่อนไขการรับประกันทางด้ านระยะเวลา
ขอบเขตความรับผิดชอบ และเงื่อนไขอื่นๆ
6.2 การรับประกันสินค้ าหรื อบริ การ (Guarantee) เป็ นข้ อความที่ ยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์สามารถทางานได้ เป็ นที่พงึ่ พอใจหรื อมีการประกันว่าถ้ าสินค้ าใช้ ไม่ได้ ผลยินดีคืนเงิ น
7. สี (Color) สีของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งเชิญชวนและจูงใจให้ เกิดการซื ้อ เพราะสีทา
ให้ เกิดอารมณ์ ด้านจิตวิทยา เครื่ องมือการตลาดไม่ว่าจะเป็ นสถานบันเทิงต่างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามาช่วย
อย่างมาก หรื อแม้ กระทั่งการโฆษณาส่งเสริ มการขายต่างๆ ก็ใช้ สี เข้ ามาช่วยดึงให้ เกิ ดการรับรู้
(Perception) ทาให้ โดดเด่นเป็ นลักษณะความต้ องการด้ านจิตวิทยาของมนุษย์ที่วา่ สินค้ าแต่ละชิ ้น
จะมี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ จากการเลื อ กสี เช่น การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ปั จ จัย ที่ ส าคัญ มากในการ
ตัดสินใจคือ สี รถยุโรปจะมีความพิถีพิถนั ในเรื่ องสีมาก มักจะเป็ นสีที่ทนั สมัยไม่ใช่สีเดียวโดด แต่
เป็ น สี ผ สมมี นวัตกรรมด้ านสี (Color Innovation) นอกจากนี ส้ ี ยัง สื่ อถึงต าแหน่งของผลิต ภัณ ฑ์
(Product Positioning) สิ น ค้ า บางประเภทเป็ นสิ น ค้ า อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นการตลาดเพื่ อ
สิ่งแวดล้ อม (Green Marketing) ก็จะใช้ สีเขียว เป็ นต้ น
8. การให้ บริ การ (Servicing) การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภค บางครัง้ ก็ขึน้ อยู่กับ
นโยบายการให้ บริ การแก่ลูกค้ าของผู้ขาย หรื อผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น ผู้บริ โภคมักจะซื อ้ สินค้ ากับ
ร้ านค้ าที่ให้ บริ การดี และถูกใจ ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มจะเรี ยกร้ องบริ การจากผู้ขายมากขึ ้น
เช่นบริ การสินเชื่อ บริ การส่งของ บริ การซ่อมแซม ในการผลิตสินค้ า ผู้ผลิตอาจให้ บริ การเอง หรื อ
ผ่านคนกลาง โดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างต้ นทุนและการควบคุมระดับความพอใจที่จะให้ แก่
ลูกค้ า
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9. วั ต ถุ ดิ บ (Raw Material) หรื อวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต (Material) ผู้ ผลิ ต มี
ทางเลือกที่ จะใช้ วัตถุดิบ หรื อวัส ดุหลายอย่างในการผลิต เช่น ผ้ า อาจจะใช้ ผ้าไหม ผ้ าฝ้าย ใย
สังเคราะห์ หรื อนมผสมสาหรับทารก อาจจะใช้ นมวัว หรื อนมแพะ เป็ นต้ น
10. ความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Safety) ภาระจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Liability) เป็ นประเด็นที่สาคัญมากที่ธุรกิจต้ องเผชิญและยังเป็ นประเด็นปัญหาจริยธรรม
ทัง้ ธุรกิ จ และผู้บ ริ โภค ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ไม่ปลอดภัยทาให้ ผ้ ูผลิตหรื อผู้ขายเกิ ดภาระจากผลิตภัณ ฑ์
(Product Liability) ซึ่งจากประเด็นนี ้เป็ นสาเหตุให้ ธุรกิจต้ องมีใบรับประกัน (Product Warranty)
ขึ ้น
11. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ ้นจะต้ องคานึงถึงประโยชน์
และมาตรฐานของเทคโนโลยีนนั ้ ผลิตภัณฑ์จานวนมากในตลาด เช่น เครื อข่ายการส่งข้ อมูล วิทยุ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์จะต้ องมีการออกแบบที่ได้ มาตรฐาน มาตรฐานเหล่านี ้มีการ
ควบคุม โดยสมาคมผู้ประกอบอาชี พ และหน่วยงานรัฐ บาล ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก
ตัวอย่าง การใช้ โทรศัพท์มือถืออาจเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตามการกาหนดมาตรฐานการ
ผลิตขึ ้นก็ชว่ ยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ได้
12. ความเข้ ากันได้ (Compatibility) เป็ นการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ให้ สอดคล้ อง
กับ ความคาดหวัง ของลูก ค้ า และสามารถน าไปใช้ ในทางปฎิ บัติ โดยไม่ เกิ ด ปั ญ หาในการใช้
ตัวอย่างเช่น แผ่นซีดีรอม จะเข้ ากันได้ กับมหาวิทยาลัยที่มี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย และมี
ระบบวีดีโอโพรเจคเตอร์ ที่ฉายไปยังจอใหญ่ได้
13. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็ นลักษณะผลตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้บ ริ โภคต้ อ งเปรี ย บเที ย บระหว่างคุณ ค่า ที่ เกิ ด จากความพึ ง พอใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่สงู กว่าต้ นทุน (ราคาสินค้ า) ที่ผ้ บู ริโภคซื ้อ
14. ความหลากหลายของสินค้ า (Variety) ผู้ซื ้อส่วนมากพอใจที่จะเลือกซื ้อสินค้ า
ที่ มี ให้ เลื อกมากในรู ป สี กลิ่ น รส ขนาดการบรรจุ หี บห่อแบบลักษณะ และคุณ ภาพ เนื่ องจาก
ผู้บริ โภคมีความต้ องการที่แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ จาหน่ายจาเป็ นต้ องมีสินค้ าให้ เลือกมากเพื่อสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ ดียิ่งขึ ้น
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ ว่า ผลิตภัณฑ์ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการบริ โภค และสามารถ
ตอบสนองความจาเป็ นและความต้ องการของตลาดได้ เกี่ยวข้ องกับการกาหนดสิ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่
อยู่ในตัวผลิ ตภัณฑ์ ที่ ต้องการให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดการรับรู้ ผ่านทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทางด้ าน
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ (Product Quality) ลักษณะทางกายภาพของสินค้ า (Physical Characteristic of
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Goods) ชื่ อ เสี ย งของผู้ ขายหรื อ ตราสิ น ค้ า (Brand) การออกแบบ (Design) การบรรจุ ภั ณ ฑ์
(Packaging) การรับประกัน (Warranty) สี (Color) การให้ บริ การ (Servicing) วัตถุดิบ (Raw Material)
ความ ป ลอดภั ยของผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product Safety)ม าตรฐาน (Standard) ความ เข้ ากั น ได้
(Compatibility) คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) ความหลากหลายของสินค้ า (Variety)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
แบลคเวลล์และคณะ (Blackwell Roger D., 2006, pp.735) ได้ ให้ คานิยามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บ ริ โภค หมายถึ ง กระบวนการตัดสิ น ใจ และลัก ษณะของแต่ละบุค คลเมื่ อ ทาการ
ประเมินผล (Evaluating) การได้ รับ( Obtaining ) การใช้ (Using) และการดาเนินการภายหลังการ
บริโภค (Disposing) สินค้ าและบริการ
คอทเลอร์ และอาร์ มสตรอง (Kotler Philip;& Armstrong Gary, 2007, pp. 128) กล่าวไว้
ว่า พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค (Consumer Buyer Behavior )หมายถึง พฤติกรรมการซื ้อของ
ผู้บริโภคขันสุ
้ ดท้ ายของบุคคลและครัวเรื อนที่ซื ้อสินค้ าและบริการเพื่อการบริ โภคส่วนบุคคล
ชิ ฟ แมนและคนุ ค (Schiffman Leon G.;& Kanuk Leslie Lazar, 2007, pp. 3-4)
กล่าวไว้ ว่า พฤติกรรมการซือ้ ของผู้ บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคล
ท าการค้ น คว้ า (Searching) การซื อ้ (Purching) การใช้ (Using) การประเมิ น ผล (Evaluation)
และการใช้ จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริ การโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของ
เขา ซึ่งมุ่งเน้ นไปที่การตัดสินใจของแต่ละคนในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เงิน เวลา และความ
พยายามในการบริ โภคสินค้ า และยังรวมถึงลักษณะของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคในแง่
ต่างๆต่อไปนี ้คือ ซื ้ออะไร ซื ้อทาไม ซื ้อเมื่อไหร่ ซื ้อบ่อยแค่ไหน และใช้ สินค้ าบ่อยแค่ไหน
โมเวนและไมเนอร์ (Mowen J. C.;& Minor M., 1998, pp. 5) ให้ ค วามหมายไว้ ว่า
พฤติกรรม ผู้บริ โภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซื ้อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง
กับการได้ รับมา การบริ โภคและการกาจัดอันเกี่ ยวกับสินค้ า บริ การ ประสบการณ์ และความคิด
จากการที่ศกึ ษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545, น. 11) ให้ ความหมายไว้ ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรื อพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื ้อ การใช้ และการประเมินผลการ
ใช้ สินค้ าหรื อบริ การของบุคคล ซึ่งจะมีความสาคัญต่อการซื ้อสินค้ าและบริ การทังในปั
้ จจุบนั และ
อนาคต
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จากการที่ ได้ ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภค จึงสรุ ปได้ ว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค
หมายถึง การกระทาใด ๆ ของผู้บริ โภคที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการเลือกสรร การซือ้ การใช้ สินค้ า และ
บริ การ รวมทังกระบวนการตั
้
ดสินใจ ซึ่งเป็ นตัวนาหรื อตัวกาหนดการกระทาดังกล่าว เพื่อตอบสนอง
ความจาเป็ นและความต้ องการของผู้บริโภคให้ ได้ รับความพอใจ ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค มักใช้
คาถาม 7 O’s หรื อ 6 W’s และ 1 H เพื่อหา คาตอบเกี่ยวกับผู้บริ โภค ดังนี ้
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ตาราง 1 คาถาม / คาตอบ ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (7 o’s)
คาถาม (6 W’s และ 1 H)
1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target
market?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 o’s) กลยุทธ์ ทางการตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
เป็ นคาถามเพื่อทราบลักษณะ
กลยุทธ์การตลาด (4 P’s) กับ
ของ กลุม่ เป้าหมาย(Occupants) กลุม่ เป้าหมายและสนองความพึง
ซึง่ เกี่ยวกับ
พอใจของกลุม่ เป้าหมาย
1. ด้ านประชากรศาสตร์
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
2. ภูมิศาสตร์
2. กลยุทธ์ด้านราคา
3. จิตวิทยา
3. กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่าย
4. พฤติกรรม
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด

2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร
สิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อ
(What does the consumer (Objects)
buy?)
สิง่ ที่ผ้ บู ริโภคต้ องการได้ จาก
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ก็คือ คุณสมบัติ
หรื อ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(product components) ว่าเป็ น
อย่างไรประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน (competitive
differentiation)

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product
Strategies) ประกอบด้ วย
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น การ
บรรจุ หีบห่อ ตราสินค้ า รูปแบบ
บริการ ฯลฯ
3. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน เช่นความ
แตกต่างด้ านผลิตภัฑณ์บริการ
พนักงานและภาพลักษณ์ เป็ นต้ น
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถาม (6 W’s และ 1 H)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 o’s) กลยุทธ์ ทางการตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
3.ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
เป็ นวัตถุประสงค์ในการซื ้อ
กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือ
(Why does the consumer (Objectives) ผู้บริโภคซื ้อสินค้ า 1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
buy?)
เพื่อ สนองความต้ องการด้ าน
(Product Strategies)
ร่างกาย และด้ านจิตวิทยา ซึ่ง
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price
ต้ องศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพล Strategies)
ต่อพฤติกรรมการซื ้อ คือ
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
1. ปัจจัยภายใน หรื อปัจจัยทาง จาหน่าย Distribution Channel
จิตวิทยา
Strategies)
2. ปัจจัยภายนอกประกอบด้ วย 4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
ปัจจัยทางสังคมและทาง
การตลาด (Promotion
วัฒนธรรม
Strategies) เช่น ในการ
โฆษณาต้ องศึกษาเหตุจงู ใจในการ
ซื ้อของผู้บริโภค เพื่อนามากาหนด
แนวความคิดและจุดขายในการ
โฆษณา หรื อการขายโดยใช้
พนักงานขาย
การประชาสัมพันธ์การให้ ขา่ วสาร
ข้ อมูลความรู้กบั ผู้บริ โภค
4. ใครมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการ กลุม่ ต่าง ๆ (Organizations) ที่มี กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์การ
ตัดสินใจซื ้อ
อิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ
โฆษณาและหรื อการส่งเสริม
(Who participate in the
1. ผู้ริเริ่ม
การตลาด (Advertising and
buy?)
2. ผู้มีอิทธิพล
Promotion Strategies) โดยใช้
3. ผู้ตดั สินใจซื ้อ
กลุม่ อิทธิพล
4. ผู้ซื ้อ
5. ผู้ใช้
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถาม (6 W’s และ 1 H)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 o’s) กลยุทธ์ ทางการตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
5. ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
โอกาสในการซื ้อ (Occassions) กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์ส่งเสริม
(When does the consumer ผู้ซื ้อจะซื ้อช่วงไหน เช่น เดือนใด การตลาด (Promotion
buy?)
ของปี หรื อช่วงฤดูกาลของปี ช่วง Strategies) เช่น จะโฆษณา
วันใด ของเดือน ช่วงเวลาใด
เมื่อใดหรื อทาการ ส่งเสริมการขาย
ของวัน โอกาสพิเศษหรื อเทศกาล เมื่อใดจึงจะสอดคล้ อง กับโอกาส
วันสาคัญ ต่างๆ
ในการซื ้อ
6. ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlet)
ที่ผ้ บู ริโภคไปทาการซื ้อ เช่น
ร้ าน สะดวกซื ้อใกล้ บ้าน
ห้ างสรรพสินค้ า ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต
ห้ างดิสเคาน์สโตร์ เป็ นต้ น

กลยุทธ์ชอ่ งทางการจัดจาหน่าย
(Distribution Channel
Strategies) บริ ษัทจะนา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เป้าหมาย
โดยพิจารณาว่าจะผ่าน
คนกลางต่าง ๆ อย่างไร

7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร
(How does the consumer
buy?)

ขันตอน
้
(Operations) ในการ
ตัดสินใจซื ้อ จะประกอบด้ วยการ
ตัดสินใจซื ้อ 5 ขัน้ คือ
1. รับรู้ปัญหา
2. ค้ นหาข้ อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื ้อ
5. ความรู้สึกภายหลังการซื ้อ

กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion
Strategies) เช่น ในการขายโดยใช้
พนักงานจะกาหนดศิลปะในการ
ขาย และวัตถุประสงค์ในการขาย
ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ใน
การ ตัดสินใจ

ที่มา : ศิริวรรณ , ปริญ และคณะ. 2546 : 193
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจ
ที่ ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริ่ มต้ นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้
เกิ ดความต้ องการ สิ่ งกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึกคิด ของผู้ซื อ้ (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ข ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ จะ
ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื ้อ แล้ วจะมีการตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response)
หรื อการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ, 2541, น.
128-130)

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้ซื ้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อของ
ผู้บริโภค
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2541, น.128-130)
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จากโมเดลแสดงรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผู้ซื ้อ อธิบายได้ ดงั นี ้
1. สิ่ ง กระตุ้น (Stimulus) สิ่ ง กระตุ้น อาจเกิ ด ขึ น้ เองจากภายในร่ า งกาย (Inside
Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้ องสนใจและจัดสิ่ง
กระตุ้นภายนอก เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็ นเหตุจงู ใจให้ เกิด
การซื ้อสินค้ า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้ เหตุจูงใจให้ ซื ้อด้ านจิตวิทยา (อารมณ์ ) ก็ได้ สิ่งกระตุ้น
ภายนอกประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1.1 สิ่ ง กระตุ้น ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ ง กระตุ้น ที่ นัก การ
ตลาด สามารถควบคุมและต้ องจัดให้ มีขึ ้น เป็ นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบด้ วย
1.1.1 สิ่ ง กระตุ้น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) เช่ น ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
สวยงาม เพื่อกระตุ้นความต้ องการ
1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสินค้ าให้ เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากลูกค้ าเป้าหมาย
1.1.3 สิ่ ง กระตุ้น ด้ า นการจัด ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Distribution หรื อ
Place) เช่น จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ ทวั่ ถึงเพื่อให้ ความสะดวกแก่ผ้ บู ริโภค ถือว่าเป็ นการกระตุ้น
ความต้ องการซื ้อ
1.1.4 สิ่ งกระตุ้นด้ านการส่งเสริ ม การตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม่าเสมอ การใช้ ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้ างความสัมพันธ์
อันดีกบั บุคคลทัว่ ไปเหล่านี ้ ถือว่าเป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการซื ้อ
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการผู้บริ โภคที่อยู่
ภายนอก องค์การซึ่ งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ ได้แก่
1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ ของ
ผู้บริโภคเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อความต้ องการของบุคคล
1.2.2 สิ่ ง กระตุ้น ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยี ใหม่ด้าน
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัตสิ ามารถกระตุ้นความต้ องการให้ ใช้ บริ การของธนาคารมากขึ ้น
1.2.3 สิ่ ง กระตุ้ นทางกฎหมายและการเมื อ ง (Law and Political) เช่ น
กฎหมายเพิ่ม หรื อลดภาษี สินค้ าใดสินค้ าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้ องการของผู้
ซื ้อ
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1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ใน เทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการซื ้อสินค้ าในเทศกาลนัน้ ๆ
2. กล่องดาหรื อความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ซื ้อที่เปรี ยบเสมือนกล่องดา (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ องพยายาม
ค้ นหาความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื อ้ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซือ้ ได้ รับอิทธิ พลจากลักษณะของผู้ซือ้ และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ
2.1 ลัก ษณะผู้ซื อ้ (Buyer’s Characteristics) ลัก ษณะของผู้ซื อ้ มี อิท ธิ พ ลจาก
ปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม ปัจจัยด้ านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้ านจิตวิทยา
2.1.1 ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องผูกพัน
บุคคลในกลุ่มไว้ ด้วยกันบุคคลจะเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมภายใต้ กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมจะเป็ น
สิ่งที่กาหนดความต้ องการและพฤติกรรมของบุคคล แบ่งออกเป็ น
ก. วัฒ นธรรมพื น้ ฐาน (Culture) เป็ นสิ่งที่ กาหนดความต้ องการซือ้ และ
พฤติกรรมการซื ้อของบุคคล ตัวอย่าง ลักษณะนิสยั ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรม
ของสังคมไทย ได้ แก่ รักความเป็ น อิสระ รักพวกพ้ อง มีใจเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ ชอบความโอ่อ่า ปั จจัย
เหล่านีจ้ ะมีอิทธิพลต่อการบริ โภคสินค้ า เช่น การซื ้อรถยนต์ การทาบุญ การเลีย้ งเพื่อน การแต่ง
กาย เป็ นต้ น
ข. วัฒ นธรรมกลุ่ ม ย่ อ ยหรื อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี (Subculture)
วัฒนธรรมกลุม่ ย่อยมีรากฐานมาจากเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ทาให้
วัฒ นธรรมย่อยแต่ล ะกลุ่ม จะมี พ ฤติกรรมการซือ้ และการบริ โภคสินค้ าแตกต่างกัน และในกลุ่ม
เดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่าง การซื ้ออาหารในแต่ละกลุ่มวัฒ นธรรมย่อยจะมี
ลัก ษณะที่ แ ตกต่า ง การเสนอขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ในเขตท้ อ งที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ว่าเป็ นที่ ต้ อ งการของ
วัฒนธรรมย่อยหรื อไม่ และต้ องคานึงถึงว่าผลิตภัณฑ์นนไม่
ั ้ ขดั ต่อวัฒนธรรมพื ้นฐานและวัฒนธรรม
กลุม่ ย่อย
1) กลุ่มเชื ้อชาติ (Nationality Groups) เชื ้อชาติต่าง ๆ ได้ แก่ ไทย จีน
อังกฤษอเมริกนั ฯลฯ แต่ละเชื ้อชาติจะมีกิจกรรม รสนิยม ความชอบ และการบริโภคที่แตกต่างกัน
2) กลุ่ม ศาสนา (Religious Groups) กลุ่ม ศาสนาต่าง ๆ ได้ แก่ ชาว
พุทธศาสนา ชาวคริสต์ ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีความชอบและข้ อห้ ามที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
บริโภค ผลิตภัณฑ์
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3) กลุ่มสีผิว (Racial Groups) กลุ่มสีผิวต่าง ๆ เช่น ผิวดา ผิวขาว ผิว
เหลือง แต่ละกลุม่ จะมีแบบของวัฒนธรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน
ค. ชัน้ ของสังคม (Social Class) การจัดลาดับบุคคลในสังคมออกเป็ น
กลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันจากระดับสูงไประดับต่า สิ่งที่นามาใช้ ในการแบ่งชันของสั
้
งคม คือ
อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูล หรื อชาติกาเนิด ตาแหน่งหน้ าที่ บุคลิกลักษณะของบุคคล การศึกษา
ชันของสั
้
งคมจะเป็ นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและกาหนดตลาดเป้าหมาย กาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ และศึกษาความต้ องการของตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ จัดส่วนประสมทางการตลาดให้
สามารถสนองความต้ องการได้ ถูกต้ อง ชันของสั
้
งคมแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ได้ 3 ระดับ และเป็ น
กลุม่ ย่อยได้ 6 ระดับ ดังนี ้
1) ระดับสูง (Upper Class) แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ 2 กลุม่ คือ
1.1) ระดับสูงอย่างสูง (Upper Upper Class) ได้ แก่ ผู้ดีเก่าและ
ได้ รับมรดกจานวนมาก เนื่องจากกลุ่มนีม้ ีอานาจซื ้อพอเพียง สินค้ าที่มีเป้าหมายที่กลุ่ม นี ้ ได้ แก่
สินค้ าฟุ่ มเฟื อย เช่น เพชร รถยนต์ราคาแพง บ้ านราคาแพง
1.2) ระดับ สู ง อย่ า งต่ า (Lower Upper Class) ได้ แก่ ผ้ ู บริ ห าร
ระดับสูง เศรษฐี สินค้ าที่มีเป้าหมายที่กลุม่ นี ้จะคล้ ายคลึงกับข้ อ 1.1
2) ระดับกลาง (Middle Class) แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ 2 กลุม่ คือ
2.1) ระดับกลางอย่างสูง (Upper Middle Class) ได้ แก่ ผู้ที่ได้ รับ
ความสาเร็ จทางอาชีพพอสมควร สินค้ าที่มีเป้าหมายที่กลุม่ นี ้ ได้ แก่ บ้ าน เสื ้อผ้ า รถยนต์ที่ประหยัด
น้ํ ามัน เฟอร์ นิเจอร์ และของใช้ ในครัวเรื อน
2.2) ระดับกลางอย่างต่า (Lower Middle Class) ได้ แก่ พนักงาน
ระดับปฏิบตั ิงาน และข้ าราชการระดับปฏิบตั ิงาน สินค้ าที่มีเป้าหมายที่กลุ่มนี ้ ได้ แก่ สินค้ าจาเป็ น
แก่การครองชีพ และราคาประหยัด
3) ระดับต่า (Lower Class) แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ 2 กลุม่ คือ
3.1) ระดับ ต่ า อย่ า งสูง (Upper Lower Class) ได้ แ ก่ กลุ่ม ผู้ใ ช้
แรงงาน และมีทักษะพอสมควร สินค้ าที่มีเป้าหมายที่กลุ่มนี ้ ได้ แก่ สินค้ าจาเป็ นแก่การครองชีพ
และราคาประหยัด
3.2) ระดับต่าอย่างต่า (Lower Lower Class) ได้ แก่ กรรมกรที่มี
รายได้ ต่า สินค้ าที่มี เป้าหมายที่กลุม่ นี ้มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับข้ อ 3.1
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2.1.2 ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม (Social Factor) เป็ น ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งใน
ชีวิตประจ าวันและมี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการซื อ้ ลักษณะทางสังคมประกอบด้ วยกลุ่ม อ้ างอิง
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื ้อ
ก. กลุ่ม อ้ างอิง (Reference Groups) เป็ นกลุ่ม ที่ บุคคลเข้ าไปเกี่ ยวข้ อง
ด้ วย กลุ่มนี ้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุม่ อ้ างอิง กลุ่มอ้ างอิง
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้ แก่ ครอบครัว เพื่ อสนิท และ
เพื่อนบ้ าน
2) กลุ่ม ทุติย ภูมิ (Secondary Groups) ได้ แก่ กลุ่ม บุค คลชัน้ น าใน
สังคม เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม กลุ่มอ้ างอิงจะมีอิทธิพลต่อ
บุคคลในกลุ่มทางด้ านการเลือกพฤติกรรมและการดาเนิน ชีวิต เนื่องจากบุคคลต้ องการให้ เป็ นที่
ยอมรับของกลุม่ จึงปฏิบตั ติ าม
ข. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถื อว่ามี อิทธิ พ ลมากที่ สุดต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านีม้ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื ้อของครอบครัว
การเสนอขายสินค้ าอุปโภคก็ต้องคานึงลักษณะการบริ โภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ ปนุ่ หรื อ
ยุโรป ซึง่ จะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ค. บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุค คลจะเกี่ ย วข้ อ งกับ
หลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้ างอิง องค์การ และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะ
ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะต้ องวิเคราะห์ว่าใครมี
บทบาทเป็ นผู้คิดริ เริ่ ม ผู้ตดั สินใจ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซือ้ และผู้ใช้ สถานะของชาวไทยเป็ นช่างเท่าหน้ า
ส่วนหญิ งมักจะมีแนวโน้ ม เป็ นช้ างเท้ าหลัง ซึ่งความคิดนี จ้ ะเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับการตัดสินใจซื อ้
สินค้ า
2.1.3 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (Personal Factors) การตัด สิ น ใจของผู้ ซื อ้ ได้ รั บ
อิทธิ พลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ อายุ ขัน้ ตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิตบุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนตัว
ก. อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้ องการผลิตภัณฑ์ ต่างกัน การ
แบ่ง กลุ่มผู้บริ โภคตามอายุประกอบด้ วย ต่ากว่า 6 ปี ช่วงอายุ 6-11 ปี ช่วงอายุ 11-19 ปี ช่วง
อายุ 20-34 ปี ช่วงอายุ 35-49 ปี ช่วงอายุ 50-64 ปี ขึ ้นไป เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่
และชอบสินค้ าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อนหย่อนใจ
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ข. ขัน้ ตอนวัฏ จักรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขัน้ ตอนการ
ดาเนินชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชี วิตในแต่ละขัน้ ตอนเป็ นสิ่งที่ มี
อิทธิพลต่อความต้ องการทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ทาให้ เกิดความต้ องการในผลิตภัณฑ์และ
พฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
วัฏ จักรครอบครัวประกอบด้ วยขัน้ ตอน แต่ละขัน้ ตอนจะมี ลักษณะ
การบริโภคแตกต่างกัน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เป็ น โสดและอยู่ในวัย หนุ่ม สาว (The Bachelor Stage)
มักจะซื ้อสินค้ าอุปโภค ส่วนตัว สนใจด้ านการพักผ่อนหย่อนใจ เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง
ขัน้ ที่ 2 คู่สมรสใหม่และยังไม่มีบุตร (Newly Married Couples)
มักจะซื ้อสินค้ าถาวร รถยนต์ ตู้เย็น เตาไฟฟ้า และเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาเป็ น
ขันที
้ ่ 3 ครอบครัวที่มีบตุ รคนเล็กอายุต่ากว่าหกขวบ (Full Nest I)
มักจะซื ้อสินค้ าถาวร ที่ใช้ ในบ้ าน เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องซักผ้ า เครื่ องดูดฝุ่ น และยังซื ้อผลิตภัณฑ์
สาหรับเด็ก เช่น อาหารเด็ก ยา เสื ้อผ้ า และของเล่นเด็ก รวมทังจะมี
้ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่
เป็ นพิเศษ
ขันที
้ ่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุมากกว่าหกขวบ (Full Nest
II) มีฐานะการเงินดีขึ ้น ภรรยาอาจจะทางานด้ วยเพราะบุตรเข้ าโรงเรี ยนแล้ ว สินค้ าที่บริโภค ได้ แก่
อาหาร เสื ้อผ้ า เครื่ องเขียน แบบเรี ยน และรายการพักผ่อนหย่อนใจสาหรับบุตร
ขันที
้ ่ 5 ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมากและมีบตุ รโตแล้ วแต่ยงั ไม่
แต่งงาน (Full Nest III) ฐานะการเงินดีสามารถซือ้ สินค้ าถาวร และเฟอร์ นิเจอร์ ม าแทนของเก่า
ผลิตภัณ ฑ์ ที่บริ โภค อาจจะเป็ นรถยนต์ บริ การของทันตแพทย์ การพักผ่อนและการท่องเที่ยวที่
หรูหราบ้ านขนาดใหญ่กว่าเดิม
ขันที
้ ่ 6 ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมากมีบตุ รแยกครอบครัวแล้ ว
ยัง ท างานอยู่ (Empty Nest I) มี ฐ านะการเงิ น ดี อาจต้ อ งย้ ายไปอยู่อ พาทเมนต์ ชอบเดิน ทาง
พักผ่อน บริจาคทรัพย์สิน บารุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม
ขันที
้ ่ 7 ครอบครัวที่บดิ ามารดาอายุมาก มีบตุ รแยกครอบครัวแล้ ว
และออกจากงานแล้ ว (Empty Nest II) กลุ่มนี ้รายได้ ลดลง อาศัยอยูใ่ นบ้ าน จะซื ้อยารักษาโรคและ
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สงู อายุ
ขันที
้ ่ 8 คนที่อยู่คนเดียวเนื่องจากฝ่ ายหนึ่งตายหรื อหย่าขาดจาก
กัน และยังทางานอยู่ (Solitary Survivors, In Labor Force)
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ขันที
้ ่ 9 คนที่อยู่คนเดียวเนื่องจากฝ่ ายหนึ่งตายหรื อหย่าขาดจาก
กัน และออกจากงานแล้ ว (Solitary Survivors, Retired) ค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่เป็ นค่ารักษาพยาบาล
ค. อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ น
และความต้ องการสินค้ า และบริ การที่ แตกต่างกัน เช่น ข้ าราชการจะซือ้ ชุดทางาน และสินค้ า
จาเป็ น ประธานกรรมการบริษัท และภรรยาจะซื ้อเสื ้อผ้ าราคาสูงหรื อตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งนักการตลาด
จะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีบคุ คลในอาชีพไหนสนใจที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ สนอง
ความต้ องการให้ เหมาะสม
ง. โอกาสทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) โอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เขาตัด สิ น ใจซื อ้ โอกาสเหล่ า นี ้
ประกอบด้ วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อานาจการซือ้ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการ
ตลาดต้ องสนใจในแนวโน้ มของรายได้ ส่วนบุคคล โดยใช้ รายได้ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด
และกาหนดตลาดเป้าหมาย
ฉ. รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต (Life style) แบบการด ารงชี วิ ต ขึ น้ กั บ
วัฒนธรรมชันของสั
้
งคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นักการตลาดเชื่อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์
ของบุคคลขึน้ อยู่กับการดารงชีวิต ตัวอย่างรู ปแบบการดารงชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคสินค้ า
คนที่ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบการพักผ่อนหย่อนใจ การบริ โภคอาหารนอกบ้ าน หรื อเครื่ องดองของ
เมา ส่วนคนที่สมถะจะบริโภคสินค้ าที่จาเปน อ่านหนังสือ
2.1.4 ปั จจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื ้อของบุคคล
ได้ รับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบด้ วย การจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ทัศนคติ
และบุคลิกภาพ ดังนี ้
ก. การจูงใจ (Motivation) เป็ นวิธีการที่จะชักนาพฤติกรรมของบุคคล ให้
ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมมนุษย์เกิดขึ ้นต้ องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรื อสิ่งกระตุ้น การจูงใจมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการ (Needs) โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรื อสิ่ง กระตุ้น
ทางการตลาด การที่จะจัดสิ่งกระตุ้นอย่างไรนันจ
้ าเป็ นต้ องศึกษาความต้ องการของมนุษย์
ข. การรั บ รู้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลเลื อ กจัด ประเภท
ตีความ และรับรู้ ข้ อมูลที่ ได้ รับ บุคคลที่ ถูกกระตุ้นให้ ตัดสินใจปฏิ บัติจะมี การรับ รู้ ที่แตกต่างกัน
บุคคลสองคนในภาวะถูกกระตุ้นอย่างเดียวกันและสถานการณ์ อย่างเดียวกันจะปฏิ บตั ิต่างกัน
เนื่องจากการรับรู้ที่ตา่ งกัน การรับรู้ของบุคคลจึงมีความสาคัญต่อผู้กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
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ค. การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็ นผลจาก
ประสบการณ์ ของบุคคล การเรี ยนรู้ของบุคคลเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลได้ รับสิ่งกระตุ้น (Stimuli) และ จะ
เกิ ดการตอบสนอง (Response) สิ่งกระตุ้นนัน้ ซึ่งการโฆษณาซ้ํ าอีกถื อว่าเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ การ
เรี ยนรู้และซื ้อสินค้ า และใช้ สินค้ านันเป็
้ นประจา (เป็ นการตอบสนองของผู้บริโภค)
ง. ทัศ นคติ (Attitudes) เป็ นตัว ที่ ท าให้ เกิ ด การตอบสนองในระหว่ า ง
บุคคลออกมาแตกต่างกันซึ่งหมายถึง ความโน้ มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นไปในทิศทางที่สม่าเสมอ ทัศนคติเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อ
ก็ มี อิท ธิ พ ลต่อทัศ นคติ และความเชื่ อ เป็ น พลัง โดยตรงที่ ส่งผลกระทบถึง การรั บ รู้ ของผู้บ ริ โภค
พฤติกรรมในการซื ้อและการรับรู้ของบุคคลโดยการเลือกกลัน่ กรองเอาตัวกระตุ้นใด ๆ ที่ไม่ขดั แย้ ง
กับทัศนคติที่มีอยู่ของบุคคล นอกจากนี ้ยังสามารถบิดเบือนการรับรู้ข่าวสารและส่งผลกระทบต่อ
ระดับความทรงจาของบุคคล
ฉ. บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) เป็ นโครงสร้ างทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี ค วาม
ซับซ้ อนเกี่ยวกับเรื่ องของความเข้ าใจตนเองของบุคคล คุณลักษณะท่าทางและบทบาท บุคลิกภาพ
หมายถึง ผลรวมของแบบแผนของคุณลักษณะของบุคคลแต่ละคนที่ทาให้ มีลกั ษณะเฉพาะ
ช. ความเข้ าใจตนเอง (The Self-Concept) เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลได้ มีนักจิตวิทยาบางคนได้ แยกความแตกต่างระหว่างความเข้ าใจตนเองที่
แท้ จริ ง (Actual Self-Concept) คือ วิธีที่บุคคลเข้ าใจเกี่ยวกับตนเองและความเข้ าใจตนเองที่เป็ น
อุดมคติ (Ideal Self-Concept) คือ วิธีการที่บคุ คลต้ องการให้ ตนเองถูกมองหรื อปรารถนาให้ ตนเอง
เข้ าใจเกี่ ย วกับ ตนในแบบใด ซึ่ง ท าให้ นัก การตลาดสามารถคาดได้ ว่า อะไรคื อ เป้าหมายของ
ผู้บริโภค
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้ วย
ขัน้ ตอน คือ การรับ รู้ ความต้ องการ (ปั ญ หา) การค้ น หาข้ อมูล การประเมิ น ผลทางเลื อก การ
ตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
3. การตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผู้บริ โภคหรื อผู้
ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินค้ า (Brand Choice)
3.3 การเลือกเวลาในการซื ้อ (Purchase Choice)
3.4 การเลือกปริมาณการซื ้อ (Purchase Amount)
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จากทฤษฎีข้างต้ นสรุปได้ ว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นการศึกษาถึง กระบวนการการ
ตัดสิ นใจและการกระท าของบุคคลในการค้ นหาความต้ องการและซื อ้ หรื อใช้ บริ การที่ จะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการ ซึ่งในการตัดสินใจซื ้อหรื อการใช้ บริ การจะมีปัจจัย ต่าง ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ องและ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจสองปั จจัยหลัก ๆ คือ ปั จจัยภายใน(Internal Factors) ได้ แก่ แรงจูงใจ
(Motives) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) ทั ศ นคติ (Attitude) การรั บ รู้ (Perception) และการเรี ยนรู้
(Learning) และปั จจัยภายนอก (External Factors) ได้ แก่ ครอบครั ว (Family) ชัน้ ทางสังคม (Social
Class) วัฒนธรรม (Culture) กลุ่มอ้ างอิง (Reference Groups) และในการตัดสินใจของผู้บริ โภค จะมี
กระบวนการในการตัดสินใจ เป็ นขันตอน
้
5 ขันตอน
้
คือ
1. การรับรู้ความต้ องการ (ปัญหา)
2. การค้ นหาข้ อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสินใจซื ้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
จากแนวคิ ด ดังกล่ าวสรุ ป ได้ ว่ า การตัดสิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าหรื อบริ การของผู้ บริ โภคนั น้ มี
กระบวนการที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งขึน้ อยู่กับหลายปั จจัย โดยเฉพาะการตัดสินใจซื ้อที่เกิด
จากกลยุทธ์ ทางการตลาดในด้ านต่างๆ ประกอบด้ วย ประเภทของผลิตภัณฑ์ (what) วัตถุประสงค์ใน
การซื อ้ เพื่ ออะไร (why) ผู้ซื อ้ ได้ ข้ อมูลจากแหล่งใด (where) ผู้ซื อ้ ซื อ้ ในช่วงเวลาใด (when) ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้ องกับผู้ซื ้อเป็ นใคร (who) ผู้ซื ้อดาเนินการซื ้ออย่างไร (how) ในราคาเท่าใด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
เสรี วงษ์ มณฑา (2540, น. 28) ได้ ให้ คาจากัดความของการสื่ อสารการทางการตลาด เชิ ง
บู รณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถึ ง กระบวนการของการพั ฒ นา
แผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้ การสื่อสารเพื่อการจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมี เป้าหมายคือ การที่ จะมุ่งสร้ างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของการตลาด โดยพิ จารณาวิ ธี การสื่ อสารตราสิ นค้ า (Brand Contacts) เพื่ อให้ ผู้บริ โภค
กลุ่มเป้าหมายได้ ร้ ู จักสิ นค้ าที่ จะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่ อมั่นในตราสินค้ าใดตรา
สินค้ าหนึง่
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การติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการหรื อการติดต่อ สื่อสารทางการตลาดที่จะต้ อง
ใช้ การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรนัน้ เป็ นกระบวนการของการพิ จ ารณาแผนงานของการ
ติดต่อสื่ อสารทางการตลาด ที่ ต้องใช้ การสื่ อสาร เพื่ อจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อ เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างความคิ ดอันจะน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งเครื่ องมือในการสื่อสารอาจใช้ ทงสื
ั ้ ่อและไม่ใช้ สื่อ แต่ละเครื่ องมือจะมีความเกี่ยวข้ องกัน
ไม่ได้ เน้ นที่เครื่ องมือใดเครื่ องมือหนึ่งเป็ นหลักการเลือกใช้ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีความ
จาเป็ นที่จะต้ องมีการวางแผนเป็ นกลยุทธ์ที่เป็ นเอกภาพ ซึ่งถึงแม้ ว่าการโฆษณาและเครื่ องมือสื่อสาร
อื่น ๆ นันจะมี
้ บทบาทและหน้ าที่ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป แต่จดุ มุ่งหมายหลักของการสื่อสารนัน้
คือการนาไปสู่การสร้ างตราสินค้ า (Brand Equity)
จากความหมายข้ างต้ น สามารถสรุ ปลักษณะที่สาคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การได้ ดงั นี ้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 49)
1. เป็ นกระบวนการ (Process) ที่ จะต้ องกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้ วยการใช้ การ
สื่อสารหลายรู ปแบบ โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่ว่าใช้ มากที่สุด (Maximized) ใช่เหมาะสมที่สุด
(Optimized) และใช้ ต่าที่สดุ (Minimized) กล่าวคือ เลือกใช้ เฉพาะเครื่ องมือที่จาเป็ นเท่านัน้
2. เป็ นการสื่อสารที่โน้ มน้ าวกลุ่มเป้าหมาย (Persuasive Communication) และใช้
เครื่ องมื อนัน้ ตามความเหมาะสมกับ ระยะเวลานัน้ ๆ เช่น การสร้ างความเข้ าใจดด้ ว ยการให้
สัมภาษณ์ กระตุ้นยอดขายด้ วยการใช้ การส่งเสริ มการขาย และการขยายตลาดให้ กว้ างด้ วยการ
โฆษณา
3. เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การมุ่งสร้ างพฤติกรรม ไม่ใช่
เพี ยงแค่การสร้ างทัศนคติ หรื อการรับรู้ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด โดยพิจารณา
วิธีการสื่อสาร ตราสินค้ า ซึ่งหมายถึงโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะพบตราสินค้ า โดยใช้ ความใกล้ ชิด
ความคุ้นเคยนาไปสู่ความชอบ (Familiarity lead liking) และอาศัยความเชื่อที่ว่ายิ่งเพิ่มความรู้ใน
ตราสิ น ค้ า (Brand Knowledge) ก็ ยิ่ ง เพิ่ ม ความชอบได้ เพราะความรู้ ในตราสิ น ค้ า เป็ นไปใน
ทางบวก การพบเห็นตราสินค้ าจะสร้ างความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมัน่
4. เป็ นกระบวนการที่ ท าในระยะยาว (Long run) และมี ก ารกระท าต่ อ เนื่ อ งกั น
(Continuity) เนื่ องจากการสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บูรณาการ ต้ อ งอาศั ยเครื่ องมื อร่ วมกัน โดยให้
นา้ หนัก ตามความสาคัญ ของแต่ละเครื่ องมื อ ดังนัน้ จึงต้ องเลือกว่าจะใช้ เครื่ องมือใดมากที่สุด
เครื่ องมือใด น้ อยที่สดุ ทังนี
้ ้ต้ องมีการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมที่สดุ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การจึงเป็ น กระบวนการที่ต้องกระทาในระยะยาวและต้ องทาต่อเนื่องกัน
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5. ใช้ การสื่อสารในตราสินค้ า (Brand contact) ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด
(Promotion Planning) ตามหลัก สื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู รณาการ จะต้ อ งพยายามครอบคลุม
กิจกรรมทาง ที่ใช้ สื่อทุกชนิด (All Media Activities) และกิจกรรมที่ไม่ใช่สื่อทังหมด
้
(Non-Media
Activities)
จากความหมายข้ างต้ น การสื่ อสารการทางการตลาดเชิ งบูรณาการ จึงเป็ น การ
สื่อสาร การตลาดที่เป็ นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานของการสื่อสารเพื่อให้ เกิดการจูงใจ
โน้ มน้ าว และตัดสินใจซือ้ สินค้ าของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายคือ การที่จะมุ่งเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ าง ความคิด เพื่ อสร้ างพฤติกรรมของกลุ่ม เป้าหมายให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
การตลาด โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ทัง้ รู ป แบบที่ เป็ น สื่ อ และไม่ใช้ สื่ อ มี ก ารวางแผนเป็ น กลยุท ธ์ ที่ เป็ น
เอกภาพ ซึ่งจุดมุง่ หมายหลักของการสื่อสารการทางการตลาดเชิงบูรณาการ คือการนาไปสูงความ
เชื่อมัน่ ในตราสินค้ า
เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
เสรี วงษ์ มณฑา (2540, น. 60) ได้ รวบรวมเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การไว้ ดังนี ้
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง การซื อ้ พื น้ ที่ สื่ อ ต่าง ๆ เพื่ อ เสนอขาย
แนวความคิดสินค้ าหรื อบริ การ
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้ างความสัมพันธ์ กับ
กลุ่ม เป้าหมาย และสังคมโดยรวม เพื่ อให้ เกิ ดภาพพจน์ ที่ ดี มี ความน่าเชื่ อถื อ ความเข้ าใจอัน
ถูก ต้ อ ง และความร่ วมมื อ รวมทัง้ เพื่ อ แก้ ไขหรื อ จ ากัด ความเข้ า ใจผิ ด หรื อ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ดี
ทังหลายให้
้
ดีขึ ้น
3. การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการชักจูงใจให้ เกิด
การซื ้อสินค้ าหรื อบริการในระยะเวลาที่ต้องการ
4. การใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การนาเสนอและขายสินค้ า
โดย ใช้ พนักงานพูดคุยกับลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง
5. การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดที่ใช้ เครื่ องมือการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยตรง สามารถทาได้ โดยพนักงานเดินทางไปหาลูกค้ าถึงบ้ าน
หรื อ การส่งจดหมาย เอกสาร ไปแนะน าสินค้ าหรื อบริ การ หรื อเสนอผ่านขายสินค้ าทางโทรทัศน์
เป็ นต้ น
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6. การจัด กิ จ กรรมพิ เศษ (Special Events) หมายถึ ง การจัด กิ จ กรรมเนื่ อ งใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันสาคัญทางศาสนา วันครบรอบบริษัท การจัดประกวด เป็ นต้ น
7. การจัดแสดงสินค้ า (Display) หมายถึง การจัดตัวอย่างสินค้ าให้ ลูกค้ าไปชม
ประกอบการตัดสินใจซื ้อ
8. การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising) หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
และ สิ่งที่ติดอยู่กบั ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้ าหรื อตราสินค้ ากับกลุ่มเป้าหมาย
ได้
9. การใช้ ลิขสิทธิ์ (Licensing) หมายถึง การขายลิขสิทธิ์ ให้ กับผู้อื่น ไปทาสินค้ า
ขาย ซึ่งต่างกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสื่อ ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตไว้ แจกหรื อแถม แต่การให้ ลิขสิทธิ์คือ
การให้ บริ ษัทผู้อื่นเป็ นผู้ผลิตหรื อบริ การโดยใช้ ตราสินค้ าเดิมของผู้ให้ ลิขสิทธิ์
10. สื่ อเคลื่ อ นที่ (Transit Media) หมายถึ ง การใช้ ย านพาหนะ เป็ น สื่ อ ในการ
แสดง ตราสินค้ า
11. การใช้ ปา้ ย (Signage) หมายถึง การใช้ ปา้ ยต่าง ๆ เพื่อสื่อตราสินค้ า
12. การสัม มนา (Seminar) หมายถึง การจัดสัม มนาเพื่ อให้ เกิ ดความรู้ ความ
เข้ าใจ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริการ หรื อสามารถสร้ างภาพพจน์ที่ดีให้ กบั บริษัทได้
13. การบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Packaging) หมายถึ ง การออกแบบหี บ ห่ อ ที่ เป็ นสื่ อ
สามารถให้ คณ
ุ ค่า และสาระของตัวสินค้ าได้
14. การใช้ พนักงาน (Employee) หมายถึง การจัดการที่ดีเกี่ยวกับพนักงาน ทา
ให้ พ นักงานมี ความจงรักภักดีต่อบริ ษัท และจะส่งเสริ ม ให้ บริ ษัทเจริ ญ ก้ าวหน้ าเมื่ อไปที่ ใดก็จ ะ
กล่าวถึง บริษัทแต่ในทางที่ดี
15. การให้ บริการ (Services) หมายถึง การให้ บริ การต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้ ลกู ค้ า
ประทับใจ
16. การจัดนิทรรศการ (Exhibitions) หมายถึง การจัดงานเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ พบเห็น
สินค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเรี ยนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสินค้ านันได้
้
17. การจัดทาคู่มือ (Manual) หมายถึงการจัดพิมพ์เอกสารแนะนารายละเอียด
ต่าง ๆ ของสินค้ าทาให้ ลกู ค้ ามีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ า
18. การฝากอบรม (Training) หมายถึง การจัดการแนะนาและให้ ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้ า
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19. การสาธิต (Demonstrations) หมายถึง การสาธิตการใช้ สินค้ าเพื่อให้ ลูกค้ า
ได้ เห็นถึงประสิทธิภาพของสินค้ า
20. การจัดโชว์รูม (Showroom) หมายถึงการจัดแสดงสินค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ เห็น
ถึงรายละเอียดและรูปแบบต่าง ๆ ของสินค้ า
21. เครื อ ข่ า ยของการสื่ อ สารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet) หมายถึ ง การมี
เว็บไซต์ที่ กลุ่ม เป้าหมายสามารถเปิ ดหาข้ อมูลรายละเอี ยดกับบริ ษัทและสินค้ า อย่างไรก็ ตาม
เครื่ องมือหรื อกิจกรรมสื่อสารการตลาดสามารถทาได้ มากมาย ผู้ที่ทาการสื่อสารการตลาดสามารถ
คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เองได้ ตามสถานการณ์ โอกาส และความเหมาะสม โดยเครื่ องมือหรื อกิจกรรม
สื่อสารการตลาดแต่ละประเภทมีคณ
ุ สมบัติเด่นและคุณสมบัติด้อย แตกต่างกันออกไป ดังนันใน
้
การเลือกใช้ เครื่ องมือหรื อกิจกรรมสื่อสารการตลาดประเภทใดนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการสื่อสาร
เพราะการเลือกใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดที่ถูกต้ องจะ นาไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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วิธีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
กิ จ กรรมและเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดที่ ต ราสิ น ค้ า ใช้ ในการติ ด ต่อ สื่ อ สารกั บ
ผู้บริโภค (IMC Contact Point)

ภาพประกอบ 3 วิธีการสื่อสารตราสินค้ า (Brand Contact Point)
ที่มา: ครบเครื่ องเรื่ องการสื่อสารการตลาด (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 60)

ในปั จจุ บั น มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการที่ ใช้ ในการสื่ อ สารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายโดยเป็ นการนาเสนอข้ อเท็ จจริ ง และคุณค่าตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้ าผ่าน
เครื่ องมือสื่อสารการตลาด และเครื่ องมือเหล่านี ้จะต้ องพูดในเนื ้อหาเดียวกัน (Speak With One Voice)
เพื่อสนับสนุนและตอกย้ํ าตราสินค้ า และทาให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจรับรู้และมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตรา สินค้ าและ
พฤติกรรมในการบริ โภคสินค้ าในที่ สุด หน้ าที่ หลักของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการคือการให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าด้ วย เครื่ องมือทางการตลาด และจานวนข้ อมูลที่สามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภคมองเห็น
คุณค่าของตราสินค้ า ยี่ห้อนัน้ ได้ ดังนันเครื
้ ่ องมือและสื่อที่ใช้ สื่อสาร (Contact Point) ตามวิธีการของ
การสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการประกอบไปด้ วย (ฐิ ตารี ย์ อินเทวา, 2550, น. 16)
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1. การโฆษณา (Advertising) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ, 2541, น. 189-191)
สมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริ กาให้ ความหมายว่า การโฆษณาเป็ นกิ จกรรมสื่ อสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเสนอและส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ า บริการความคิด โดยทีผ้ อู ปุ ถัมภ์และ
ผ่านสื่อที่มิใช่ตวั บุคคล โดยทีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวข้ องด้ วย การโฆษณามีลกั ษณะเป็ นการเสนอข้ อมูลที่
ถูกต้ องต่อสังคม ด้ วยการเผยแพร่ข้อมูลซ ้า ๆ กันหลายครัง้ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อยอมรับ รวมทังแสดงความ
้
คิดเห็นด้ วยภาพ เสียง หรื อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็ นการให้ ข้อมูลกับคนจานวนมาก การโฆษณาสามารถทา
ได้ หลาย ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้ น ซึ่งแต่ละสื่อก็จะมีข้อเด่น และ
ข้ อด้ อยแตกต่างกันไป ในที่นี่จะกล่าวถึงสื่อหลักดังนี ้
- โทรทัศน์ เป็ นสื่อที่เรี ยกร้ องความสนใจได้ ดี แต่มีราคาแพง เข้ าถึงผู้บริ โภคได้
น้ อย ไม่ ส ามารถอธิ บ ายข้ อดี ข องสิ น ค้ าได้ หมด จึ ง ใช้ เพื่ อ บอกจุ ด ยื น ของสิ น ค้ า ( Product
Positioning)
- หนังสือพิมพ์ เป็ นสื่อที่สามารถอธิบายรายละเอียด คุณประโยชน์ ของสินค้ าได้
ดี แต่มีข้อเสียคือ อายุของสื่อสัน้ เช่น ถ้ าเป็ นหนังสือพิมพ์รายวัน ก็จะมีอายุเพียง 1 วันเท่านัน้
- นิตยสาร มีข้อดีและข้ อเสียใกล้ เคียงกับหนังสือพิมพ์ แต่มีอายุสื่อที่ยาวนานกว่า
และสามารถเข้ าถึงเป้าหมายได้ ดีกว่า เนื่องจากนิตยสารแต่ละฉบับจะมีกลุม่ ผู้อา่ นเฉพาะ
- วิทยุ ไม่สามารถบอกรายละเอียดสินค้ าได้ หมด และยังสื่อสารให้ ผ้ บู ริโภค เข้ าใจ
ได้ ยาก เพราะไม่เห็นภาพ จึงควรใช้ เป็ นสื่อเสริมมากกว่าเป็ นสื่อหลัก
2. การประชาสัม พัน ธ์ (Public Relations) หมายถึ ง การสร้ างความสัม พัน ธ์ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย และสังคมโดยรวม เพื่อให้ เกิดภาพพจน์ที่ดี ความเชื่อถือ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง และ
ความร่วมมือ รวมทังเพื
้ ่อแก้ ไขและกาจัดความเข้ าใจผิด หรื อสถานการณ์ที่ไม่ดีทงหลายให้
ั้
ดีขึ ้น (เสรี
วงษ์มณฑา, 2540, น. 28) เครื่ องมือที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์สามารถจาแนกได้ 6 ประเภท
2.1 สื่อบุคคล เป็ นการติดต่อสื่อสารที่มุ่งในความหมายของสื่อคาพูด เช่น การ
สนทนา การอภิปราย การบรรยาย การประชุม เป็ นต้ น
2.1.1 การสนทนา หมายถึง การพูดคุยระหว่าง 2 บุคคล ฝ่ ายหนึง่ เป็ นฝ่ ายพูด
และ อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นฝ่ ายฟั ง มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นผู้ฟังซึง่ กันและกัน ปกติแล้ วการสนทนานี ้
จะมี บุค คลเกี่ ย วข้ อ งอยู่ป ระมาณ 2 คนขึน้ ไป วัต ถุป ระสงค์ ข องการสนทนานัน้ ค่อ นข้ างจะมี
ขอบเขตที่ กว้ างขวางและลึกซึ ้ง โดยพัฒนาไปตามความต้ องการของผู้ร่วมสนทนา ได้ ทงั ้ ยังเป็ น
การสื่ อ สาร สองทางที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด การสนทนานั น้ สามารถน ามาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ ทงั ้ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
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2.1.2 การอภิปราย หมายถึง การใช้ สื่อบุคคลเป็ นผู้อภิปรายจานวน 1-5 คน
โดยมี ผู้รับฟั งเป็ นกลุม่ บุคคลกลุม่ หนึ่งในสถานที่ที่สามารถจะเห็นหน้ าซึ่งกันและกันได้ โดยมีจดุ มัง่
หมาย เพื่อที่จะชี ้แจงข้ อเท็จจริง ให้ ความรู้ความเข้ าใจ หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
2.1.3 การบรรยาย หมายถึง การใช้ สื่อบุคคลมาพรรณนาถึงเรื่ องราวต่าง ๆ
หรื อ เหตุการณ์ ให้ ผ้ ฟู ั งได้ รับทราบเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ การบรรยายสรุ ปเป็ นการกล่าว
สรุ ป ให้ ผู้ ฟั งเกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจเป็ นพื น้ ฐานในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ควรใช้ การบรรยาย
ประกอบการควบคู่ เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องนันมากขึ
้
้น
2.1.4 การประชุม เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประชาสัมพันธ์ ในการควบคุม
ข่าวสาร สาระความรู้ และความเข้ าใจให้ ตรงกันและเหมือนกัน เพื่อป้องกันการสื่อสารอย่างไม่เป็ น
ทางการจากแหล่งอื่นหรื อการตีความคลาดเคลื่อนจากบุคคลหนึง่
2.1.5 การสัมมนาและการฝึ กอบรม เป็ นการใช้ สื่อบุคคล ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
และมี ความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ละประสบการณ์ ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนา และฝาก
อบรมให้ มี ความรู้ความเข้ าใจ หากต้ องการจะให้ มีความรู้ความเข้ าใจที่สามารถประยุกต์ไปใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน ได้ ควบคุมดูของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ นอกจากนีก้ ารสัมมนาและฝากอบรมยังช่วย
เสริมภาพลักษณ์ที่ดี ให้ แก่หน่วยงาน
2.1.6 การพูดในที่ประชุมชน เป็ นการใช้ สื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่ องที่ พูด มี ทักษะตลอดจนเทคนิ คการพูดที่ ดี นาข่าวสารประชาสัม พันธ์ ไปสู่กลุ่ม ประชาชน
เป้าหมาย ตามชุม ชนต่าง ๆ การพูดลักษณะนี อ้ าจเป็ นการพูดแบบปาฐกถา กล่าวคาปราศรัย
กล่าวสุนทรพจน์ กล่าวเปิ ดงาน เป็ นต้ น ซึ่งทังหมดนี
้
จ้ ะต้ องมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ แก่หน่วยงาน ข้ อพึงระวังสาหรับการพูดโดยวิธีนี ้คือ ผู้พดู นันจะต้
้ องเป็ นบุคคลที่ผ้ ฟู ั งยอมรับและ
เป็ นตัวแทนของหน่วยงาน โดยต้ องให้ ความสาคัญต่อการศึกษาบทบาทของสื่อบุคคล เพราะสื่อ
บุคคลสามารถ ทาให้ ผ้ ูพูดและฟั งเห็นหน้ าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ํ าเสียงประกอบการพูดซึ่งมี
อิทธิพลในการชักจูง และเร้ าความสนใจได้ มากกว่าและยังเป็ นการสื่อสารสองทางทังผู
้ ้ พดู และผู้ฟัง
สามารถโต้ ตอบกัน ได้ ทนั ที
2.2 สื่อมวลชน เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ที่จะนาข่าวสารของหน่วยงาน
ไปสู่ มวลชน หรื อ ประชาชนกลุ่ม ผู้รั บ สารจ านวนมากได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด ทัง้ นี ไ้ ด้
ครอบคลุมถึง กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้ องกับข่าวสารที่เสนอโดยสื่อมวลชน แล้ วความเชื่อถื อของ
ข่าวสารนันย่
้ อมมีสงู อย่างแน่นอน หรื อเวลาของสื่อมวลชน สื่อมวลชนสามารถจาแนกออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ
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2.2.1 จาแนกตามเทคนิคการผลิตของสื่อนัน้ มีอยู่ 2 ประเภทคือ
- สื่ อสิ่ งพิม พ์ (Printed Media) เป็ นสื่อที่ อาศัยเทคนิคด้ านการพิม พ์ บ น
แผ่นกระดาษโดยสร้ างเป็ นรูปเล่ม ในลักษณะต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้ น
- สื่อประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting Media) เป็ นสื่อ
ที่ต้องอาศัยเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยแปลงภาพและเสียงเป็ นคลื่นวิทยุ เพื่อส่งกระจายออกไป
และก็เปลี่ยนแปลงคลื่นวิทยุเป็ นภาพและเสียงให้ ได้ ยินทางวิทยุกระจายเสียง หรื อได้ ยินได้ เห็นทาง
วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.2.2 จาแนกตามคุณลักษณะของสื่อ อาจแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภท คือ
- หนังสือพิมพ์
- นิตยสาร
- วิทยุกระจายเสียง
- วิทยุโทรทัศน์
- ภาพยนตร
2.3 เอกสารและสิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประชาสัม พัน ธ์ ป ระเภทหนึ่ ง ที่
หน่วยงาน เป็ นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปยังประชาชนเป้าหมายเอง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเผยแพร่
ความรู้ความ เข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย โครงสร้ างและการบริ หาร การให้ บริ การ ธุรกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ และผล การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความรู้สาระที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชีวิตของคนทัว่ ไป
เอกสารและ สิ่งพิมพ์ที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์สามารถจาแนกได้ 6 ประเภท คือ
- หนังสือพิมพ์
- หนังสือ
- วารสาร
- จดหมาย
- แผ่นพับ และเอกสารเย็บเล่มหรื อจุลสาร
- แผ่นประกาศหรื อโปสเตอร์
2.4 สื่อโสตทัศน์ เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ ที่สามารถทังเสี
้ ยงและภาพ
เพื่ อ เป็ นการน าข่ า วสารจากหน่ ว ยงานไปสู่ ป ระชาชน สื่ โสตทั ศ น์ นี ถ้ ื อ เป็ นสื่ อ เบื อ้ งต้ นที่ นั ก
ประชาสัมพันธ์ ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจถึงคุณลักษณะ และรู้ถึงเทคนิคหรื อวิธีการผลิตสื่อเหล่านี ้
ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ ในการเลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างผสมผสานกันให้ เป็ นเครื่ องมือ
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยสามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ

41
2.4.1 อุ ป ก รณ์ ห รื อ เค รื่ อ งมื อ เป็ น เรื่ อ งข อ งเค รื่ อ งก ล เค รื่ อ งย น ต์
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าหรื อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ะต้ องอาศัย วัส ดุเป็ น ตัวน าข่าวสารที่ ใช้ ป ระกอบด้ วยจึง
สามารถถ่ายทอดไปยัง ประชาชน ได้ แก่ เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องเทปบันทึกเสียง เครื่ องเล่น
แผ่นเสียง เครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะ เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องฉายภาพทึบแสง เครื่ องฉายฟิ ล์มสตริ ป
เครื่ องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
2.4.2 วัส ดุ เป็ น สื่ อที่ อาจใช้ ได้ ด้วยตัวของมัน เอง และต้ อ งใช้ อุป กรณ์ ห รื อ
เครื่ องมือจึงจะใช้ ได้ เช่น ภาพต่าง ๆ สไลด์ แผ่นเสียง ของตัวอย่าง เป็ นต้ น
2.4.3 วิธี การในที่ นีห้ มายถึง การนาสื่ อโสตทัศน์ ทัง้ สองประเภทข้ างต้ นมา
นาเสนอ การนาเสนออาจเลือกเพียงสื่อหรื อนาเสนออย่างผสมผสานหลายสื่อก็ได้ วิธีการนาเสนอ
ได้ แก่ การแสดงละคร การแสดงสาธิต ภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการ
3. การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ผ้ ูบ ริ โภค
(Consumer Promotion) (เสรี วงษ์ ม ณฑา, 2540, น.279-303) เป็ นการส่งเสริ ม การขายที่ มุ่ง สู่
ผู้บริ โภคคนสุดท้ าย (Ultimate Consumer) เพื่ อจูงใจให้ เกิ ดการซือ้ ซื อ้ ซ้ํ า ซือ้ มากขึน้ ทดลองใช้
ฯลฯ การส่งเสริ ม การขายแบบนี ถ้ ื อว่าใช้ กลยุท ธ์ ดึง (Pull Strategy) เป็ น การดึงสิ นค้ าออกจาก
ร้ านค้ านัน่ เอง สาหรับเทคนิคการส่งเสริมการขายที่ม่งุ สู่ผ้ บู ริโภคนี ้มีมากมายหลากหลายวิธีดวยกัน
ในที่นี ้ขอกล่าวถึงตัวอย่างการส่งเสริมการขายโดยสังเขป ดังต่อไปนี ้
3.1 ส่วนลด (Discount) หรื อ การลดราคา (Price Off) ข้ อควรระวัง คือ การลด
ราคาอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของตราสินค้ าได้ เช่น ผู้บริโภคอาจเข้ าใจว่าเป็ น
สินค้ า ที่ขาดคุณภาพ เป็ นต้ น
3.2 ของแถม (Premium) เป็ นวิธีที่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายให้ ของแถมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เมื่ อสิ นค้ าครบตามจ านวนที่ กาหนด สิ่ง ส าคัญ คื อ ของแถมนัน้ จะสะท้ อนถึง คุณ ภาพ
ภาพลักษณ์ และตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้ าด้ วย
3.3 การส่ง พนัก งานขายไปประจ าตามร้ าน (In-Store Girl) เพื่ อเชิ ญ ชวนหรื อ
แนะนาสินค้ าให้ กบั ผู้บริโภค ณ สถานที่จาหน่ายสินค้ า
3.4 การชิงโชค (Sweepstakes) ได้ รับความนิยมมากสาหรับผู้บริ โภคในประเทศ
ไทย
3.5 การจัด แสดงสิ น ค้ า (Display) การมี จุด แสดงสิ น ค้ า พิ เศษในสถานที่ จัด
จาหน่ายสินค้ า เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต เพื่อให้ เป็ นจุดสนใจของผู้บริโภคที่เดินผ่านไปมา
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3.6 การจัดกิ จ กรรมพิ เศษ (Special Event) เป็ น การจัดกิ จ กรรมพิเศษในวาระ
ต่าง ๆ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายได้ เข้ าไปมีส่วนร่วมกับสินค้ ามักจะทาร่วมกับรายการส่งเสริ มการขาย
แบบอื่น ๆ
3.7 การจัด ประกวด (Contest) เป็ น การจัด ประกวดในหัวข้ อต่า ง ๆ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับสินค้ า
3.8 การส่ง เสริ ม การขายร่ วมกัน ระหว่างธุ รกิ จ (Cooperative Promotion) เป็ น
การ ส่งเสริ มการขายร่วมกับผู้อื่น เช่น ในกรณีที่มีงบประมาณน้ อย ควรจัดร่วมกับธุรกิจที่มีแนวคิด
และมี กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายใกล้ เคียงกัน
3.9 การส่ง เสริ ม การขายร่ วมกัน ในหลายสิน ค้ า (Cross Merchandizing) เป็ น
เครื่ องมือการขายสาหรับหลายสินค้ า เช่น การลดราคาในระหว่างสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน้
4. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) (เสรี วงษ์ มณฑา, 2540, น. 113-114)
ได้ กล่าวสนับสนุนถึงลักษณะของการตลาดเชิงกิจกรรมว่า การจัดกิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม
ต้ องทาให้ น่าสนใจ และทาในสิ่งที่สื่อมวลชนสนใจ ดังนัน้ องค์ประกอบในงานต้ องมี ชื่อและตรา
สินค้ าแลดวงไว้ อย่างชัดเจน เพื่ อให้ เกิดการรับรู้ สูงสุดแก่ผ้ ูบริ โภค แล้ วจะทาให้ เกิดพฤติกรรมที่
นักการตลาดต้ องการได้
วัตถุประสงค์หลักในการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมโดยทัว่ ไปมี 5 ประการ ได้ แก่
1) เพื่ อ กระตุ้น และเรี ยกร้ องความสนใจจากประชาชน (Public Attention)
เป็ น การบอกให้ ประชาชนไดเรับทราบว่ามีกิจกรรมเกิดขึ ้น และให้ เขาเกิดความสนใจอยากเข้ าร่วม
2) เพื่ อสร้ าง สนับสนุน ส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า (Brand Image)
และ ภาพลักษณ์ขององค์ก ร (Corporate Image) เช่น ให้ ประชาชนได้ รับความรู้ความเข้ าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เราต้ องการนาเสนอ รวมทังผลงาน
้
ความเคลื่อนไหว และความก้ าวหน้ าขององค์กรให้ เป็ น
ที่ ยอมรับของประชาชน
3) เพื่ อผลทางการตลาด โดยเป็ นการช่วยสร้ างการตระหนักรู้ ในสินค้ าหรื อ
องค์กร (Brand Awareness) และโน้ มน้ าวให้ ประชาชนที่กลุม่ เป้าหมายซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
4) เพื่ อ ให้ ประชาชนที่ เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ใน
การตลาดเชิงกิจกรรมที่จดั ขึ ้น ทาให้ เขาได้ ร้ ูจกั สินค้ าหรื อบริการกระทัง่ เกิดการทดลองใช้
5) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (Personal Relationship) เป็ นการ
เข้ าถึงตัวบุคคลหรื อกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมให้ ร้ ู จักและมีความสัมพันธ์ ในทางที่ดีขึน้ ต่อ
เจ้ าของสินค้ า หรื อบริการ
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5. การขายโดยพนัก งานขาย (Personal Selling) เป็ น กลยุท ธ์ ในการขายโดยการ
เข้ าถึงลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง เพื่อสาธิต อธิบายถึงคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ การขาย
โดย พนักงานขาย เป็ นการเผชิญ หน้ าบุคคล ที่ สามารถสร้ างให้ กับผู้ซื อ้ เกิดความต้ องการและ
ตัด สิ น ใจ (Desire and Action) ให้ ผ้ ูขายรู้ ผลการเสนอขายได้ ทันที พนักงานขายเป็ น เครื่ องมื อ
สาคัญที่ สามารถโต้ ตอบกับลูกค้ าได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถใช้ พนักงานขายเป็ นเครื่ องมือ
สื่ อ สาร อย่ า งเดี ย วได้ เพราะขอบเขตการขายมั ก กว้ างไกล เนื อ้ หาสาระคุณ ลัก ษณะและ
คุณประโยชน์ของ สินค้ า มีมากมายเกินกว่าที่พนักงานขาย จะทาหน้ าที่ได้ ดี จึงต้ องมีเครื่ องมือช่วย
พนัก งานขาย อาจ ส่ ง รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า ไปให้ ลูก ค้ า ทางจดหมาย (Direct Mail) แล้ ว ให้
พนักงานขายโทรศัพ ท์ คุย กับ ลูกค้ า (Tele-Marketing) ถ้ าลูกค้ าสนใจก็ ส่ง พนักงานขายไปพบ
ลูกค้ า
6. บทบาทของสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ (Product) มีองค์ประกอบที่แสดงสัญลักษณ์ ใน
การถ่ายทอดความคิดจากผู้ผลิตไปสู่ผ้ บู ริ โภค ได้ แก่ ขนาด รู ปร่าง การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์
ฯลฯ สินค้ าหรื อผลิตภัณ ฑ์ชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกัน ย่อมมีองค์ประกอบข้ างต้ นที่แตกต่างกัน
และ สามารถก่อให้ เกิดผลทางความรู้สกึ กับผู้บริ โภคแตกต่างกันไปด้ วย บทบาทของสินค้ าทางการ
สื่อสาร ที่สร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภคนัน้ จะเกิดขึ ้นได้ ใน 2 กรณี คือ ความพึงพอใจในสินค้ า
หรื อผลิตภัณฑ์ (Physical Satisfaction) ที่สามารถแก้ ไขปั ญหา หรื อให้ ประโยชน์ค้ มุ ค่าเงินที่จ่าย
ไป และความพึงพอใจด้ านจิตวิทยา (Psychological Satisfaction) เช่น ภาพพจน์ของสินค้ า
7. บทบาทของราคา (Price) ในการสื่อสารการตลาด มีผลต่อความรู้ สึกนึกคิด และ
ความ พึงพอใจของผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นความพึงพอใจในตัวสินค้ า หรื อความพึงพอใจในด้ าน
จิตวิทยา สาหรับปั จจัยในการกาหนดราคานัน้ สามารถพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ ปั จจัย
คุณลักษณะของสินค้ า และปัจจัยด้ านคุณลักษณะของผู้บริโภค
- ปั จ จัยด้ านคุณ ลักษณะของสินค้ า อาทิเช่น ราคาบอกถึงคุณ ภาพ ส่วนผสม
พิเศษที่เหนือกว่าสร้ างความรู้สึกว่าเป็ นคุณภาพสูง การกาหนดราคายึดถือตามตาแหน่งตราสินค้ า
หรื อซื่อยี่ห้อ ที่เป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับในกลุ่มผู้บริ โภคอยู่แล้ ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ตงราคาสู
ั้
งไว้ ใน
ช่วงแรก นับเป็ นโอกาสดีที่จะวางตาแหน่งสินค้ าไว้ สงู ในใจผู้บริ โภคแต่แรก
- ปั จจัยด้ านคุณ ลักษณะของผู้บ ริ โภค ถ้ าผู้บริ โภคไม่มี ประสบการณ์ หรื อไม่มี
ข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ า ราคาจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ ในคุณภาพของ
สินค้ า และภาพพจน์ของสินค้ าที่สร้ างความภูมิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าของ ทาให้ ผ้ บู ริโภคบางรายตัดสินใจ
ซื ้อ
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8. บทบาทของสถานที่ จ าหน่าย (Places) มี ค วามส าคัญ ต่อการรับ รู้ จองผู้บ ริ โภค
ดังนัน้ จึงจ าเป็ น ต้ องพิ จ ารณาถึง ท าเลที่ ตงั ้ การออกแบบตกแตงภายนอกและภายใน ซึ่งเป็ น
จุดเริ่ มต้ น ที่ผ้ ูบริ โภคจะรับรู้ ได้ ถึงภาพพจน์ของสินค้ า ความพร้ อมของพนักงานขายและการจัด
แสดงสิ นค้ ามี ความส าคัญ อย่างยิ่งในการสร้ างความรู้ สึก ก่อให้ เกิ ดภาพพจน์ ที่ ดีของสถานที่
จาหน่าย
9. บทบาทของการส่งเสริ มการตลาด (Promotions) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ,
2541, น. 2) เป็ นกิจกรรมที่ต้องกระทาขึ ้นทัง้ ภายในและภายนอกกิจการควบคู่กันไป ได้ แก่ การ
โฆษณา การใช้ พนักงานขาย การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ซึ่ง สามารถสรุปบทบาทของการส่งเสริ มการตลาด โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการวางแผน
เพื่ อ การส่ง เสริ ม การตลาด ได้ แก่ เพื่ อให้ ข่าวสาร เพื่ อให้ ค วามบัน เทิ ง เพื่ อ ชักจูงใจ เพื่ อเตือ น
ความจา เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแกผู้บริโภค และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ เป็ นต้ น
10. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการตลาดที่ มุ่งให้ ความรู้ และขาย
สินค้ าแก่ผ้ บู ริโภคกลุ่มใดกลุม่ หนึง่ ปัจจุบนั ธุรกิจหลายประเภท เริ่มนากลยุทธ์การตลาดทางตรงไป
ใช้ กับลูกค้ า เครื่ องมือส่วนใหญ่ ที่ใช้ กันมากคือ จดหมายโดยตรงทางไปรษณี ย์ (Direct Mail) ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย ซองจดหมายที่ เด่น สะดุด ตา จดหมายสรุ ป รายละเอี ยดสิ น ค้ าพร้ อมรายการ
ส่งเสริ มการ ขาย แคตาล็อก หรื อ โบรชัวร์ เครื่ องมือติดต่อกลับไปยังบริ ษัท (Response Device)
และซอง จดหมายตอบกลับ (Reply Envelope) เพื่ออานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าในการส่งข้ อมูล
กลับมาหา ผู้ขาย
11. การตลาดตามสถานการณ์ หรื อ การจัด กิ จ กรรมพิ เศษ (Event Marketing or
Special Events) เป็ นการจัดกิจกรรมทางการตลาดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ นสภาพการณ์ที่ อยู่
ในความสนใจของคน ลักษณะของสถานการณ์ แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น
นอกบริษัท ได้ แก่ สถานการณ์ตามปฏิทิน เช่น ปี ใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์ สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นนอก
บริ ษัท ได้ แก่ สถานการณ์เฉพาะท้ องถิ่น เช่น เทศกาลกินเจ งานฤดูหนาว ฯลฯ หรื อสถานการณ์ ที่
บริษัทกาหนด ได้ แก่ กิจกรรมพิเศษ เช่น เปิ ดตัวสินค้ าใหม่ งานครบรอบปี บริษัท ซึง่ การจัดกิจกรรม
เหล่านี ้เรี ยกร้ องความสนใจของผู้คน ช่วยให้ ร้ ูจกั สินค้ าหรื อองค์กร ที่สาคัญยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีให้ แก่บริษทั ผู้จดั กิจกรรมด้ วย
12. การตลาดในร้ านค้ า (In-Store Marketing) เป็ นการสื่ อ สารกับ ผู้บ ริ โภคที่ เข้ า
มาถึงร้ าน อาทิเช่น การโชว์สินค้ า (Display) การตกแต่งร้ าน (Decoration) การโฆษณา ณ จุดขาย
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(Point of Purchase Advertising) ป้าย (Signage) และอุปกรณ์ อื่น ๆ โดยที่ ทุกเครื่ องมื อจะต้ อง
แสดงภายใต้ แนวความคิด (Concept) เดียวกัน
13. เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ บริ ษัท
หรื อองค์กร ทังในส่
้ วนที่สมั ผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เป็ นเสมือนจิตวิญญาณ (Essence) ของ องค์กรที่
สามารถจะสื่ อ สารมาสู่ส าธารณชนได้ เป็ น สิ่ ง ที่ บ่ง บอกถึ ง คุณ ค่า (Value) ขององค์ ก รที่ ท าให้
แตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ ได้
เอกลักษณ์ขององค์กร แตกต่างจากภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image)
เพราะภาพลักษณะขององค์กร คือสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นว่าเราเป็ นอย่างไร ในขณะที่เอกลักษณ์
ขององค์กรคือตัวตนจริ ง ๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถจะสื่ อแสดงออกมาได้ ผ่านทางนโยบายของ
องค์กร สินค้ าหรื อบริการที่มีอยูแ่ นวทางการปฏิบตั งิ านของพนักงาน แนวทางของงานโฆษณา หรื อ
พูดง่าย ๆ คือในทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้ างความเป็ นองค์กรขึ ้นมา
องค์ประกอบของเอกลักษณ์ขององค์กรจะประกอบไปด้ วย วิสยั ทัศน์และคุณค่า
ขององค์กร (Vision and Values) ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ (Logo) บุคลิกที่แสดงออกได้ ด้วยภาพ
(Visual Personality) สถาน ที่ ป ระกอบ การ (Retail Environment) พ นั ก งาน (Employees)
วัฒนธรรม ในการให้ บริการ (Service Culture) สินค้ าหรื อบริการ (Product)
14. เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอื่ น ๆ ดัง ได้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ในค าจ ากัด ความ ของการสื่ อ สาร
การตลาดเชิงบูรณาการ ว่าเป็ นการพัฒนาเครื่ องมือสื่อสารใหม่ ๆ ดังนันเครื
้ ่ องมือยังมีอีกมาหมาย
อาทิ การจัดสัม มนา (Seminar) เพื่ อให้ ความรู้ การทาสินค้ าโดยติดตรายี่ ห้อ (Merchandising)
ป้ายต่าง ๆ (Signage) และการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็ นต้ น
จากแนวคิดดังกล่ าวสรุ ปได้ ว่า การสื่ อสารการทางการตลาด เชิ งบูรณาการ (Integrated
Marketing Communication: IMC) หมายถึ ง กระบวนการของการพั ฒ นา แผนงานการสื่ อ สาร
การตลาดที่ ต้ องใช้ การสื่ อสารเพื่ อการจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่ าง ต่อเนื่ อง โดยมี
เป้ าหมายคื อ การที่ จะมุ่งสร้ างพฤติ กรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
การตลาด โดยพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้ า (Brand Contacts) เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค กลุ่มเป้าหมายได้
รู้จกั สินค้ าที่จะนาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าใดตรา สินค้ าหนึง่
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ตรารั บรองมาตรฐานสินค้ าอินทรี ย์ท่ คี วรรู้ จัก
1. ตรามาตรฐานสินค้ าอินทรี ย์ของประเทศผู้นาเข้ าสินค้ าอินทรี ย์รายใหญ่
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรื อ IFOAM Accredited

ภาพประกอบ 4 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ IFOAM หรื อ IFOAM Accredited
ส ม า พั น ธ์ เก ษ ต รอิ น ท รี ย์ น า น า ช า ติ ( International Federation of Organic
Agriculture Movements – IFOAM) ได้ จัด ท าโครงการรั บ รองระบบงานเกษตรอิ น ทรี ย์ IFOAM
(IFOAM Accreditation Program) ภายใต้ ก รอบมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ IFOAM ซึ่ ง ปั จ จุบัน
หลายประเทศทัว่ โลกยอมรับเป็ นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ขนต
ั ้ ่า สินค้ าอินทรี ย์เพื่อการ
นาเข้ า เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ฮอ่ งกงสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็ นต้ น
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 ชื่ อ International
OrganicAccreditationService–IOAS เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ให้ บริ ก ารรั บ รองหน่ ว ยงานผู้ต รวจรั บ รอง
เกษตรอินทรี ย์ทั่วโลกภายใต้ กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ IFOAM ซึ่งหน่วยงานผู้ตรวจรับรอง
เกษตรอินทรี ย์ที่ได้ รับการรับรองจาก IOAS จะมีคาว่า “IFOAM Accredited” เป็ นตราสัญลักษณ์
มาตรฐานที่ แ สดงไว้ คู่กับ ตราสัญ ลัก ษณ์ ข องหน่ วยงานผู้ต รวจนัน้ ๆ ตัว อย่า งเช่น ตรารั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ IFOAM ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ห รื อ มกท. (Organic
Agriculture CertificationThailand –ACT) จะมี ต รา IFOAM Accredited อยู่ใ ต้ สัญ ลัก ษณ์ ข อง
มกท.
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ภาพประกอบ 5 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ IFOAM ของสานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์ หรื อ มกท

2. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)
การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สหภาพยุโรปที่ ถูกต้ อง จะต้ องมีเลขรหัส
หน่วยงานที่ทาการตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุประเทศของหน่วยงานผู้ตรวจรับรองกากับ
ไว้ พร้ อมกับระบุประเทศแหล่งที่มาของสินค้ าอินทรี ย์ นนั ้ ๆ ไว้ ใต้ ตรามาตรฐานด้ วย (ดูตวั อย่าง ตรา
มาตรฐาน EU ของ มกท. ด้ านขวามือ)

TH-BIO-121
Thailand griculture
สหภาพยุโรปยังไม่อนุญาตให้ ใช้ คาว่า 100% Organic หรื อ อินทรี ย์ 100% บนฉลาก
สินค้ าด้ วยระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์อื่นที่สหภาพยุโรปยอมรับ ได้ แก่ ระบบมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ แ คนาดา (เฉพาะที่ ผ ลิ ต ในประเทศแคนาดา) และระบบมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์
สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา)
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3. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์สหรั ฐอเมริ กา (National Organic Program
– NOP)

ภาพประกอบ 6 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program –
NOP)
แผนงานเกษตรอินทรี ย์แห่งชาติ (National Organic Program – NOP) ดาเนินงาน
ภายใต้ การก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงเกษตรสหรั ฐ อเมริ ก า (United States Department of
Agriculture – USDA) โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์นี ้เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ ปีพ.ศ. 2545 ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์อื่นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กายอมรับ ได้ แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สหภาพยุโรป (เฉพาะที่ผลิตใน
สหภาพยุ โรป) โดยการแสดงตรามาตรฐานฯที่ ย อมรั บ ต้ อ งแสดงคู่กับ ตรามาตรฐานฯ ของ
สหรัฐอเมริกาเสมอ
4. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา(Canada Organic Regime – COR)

ภาพประกอบ 7 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR)
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รัฐบาลแคนาดาเริ่ มนาระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบังคับใช้ เมื่อปี
พ.ศ.2552 ตามระเบียบ OrganicProductsRegulations,2009 โดยมีCanadian Food Inspection
Agency (CFIA) เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ การใช้ ตรามาตรฐานเกษตรอินทรี ย์แคนาดาที่ถูกต้ อง
ต้ องมี ชื่อสินค้ า รหัส หน่วยงานที่ ทาการตรวจการรับรองที่ ออกโดยIOAS พร้ อมกับระบุประเทศ
ผู้ผลิต ทังภาษาอั
้
งกฤษและฝรั่งเศสกากับไว้ ใกล้ ๆตรามาตรฐานฯให้ เห็นได้ ชดั เจน ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์อื่นที่ ประเทศแคนาดายอมรับ ได้ แก่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สหรัฐอเมริ กา
(จากผู้ผลิตทัว่ โลก) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สหภาพยุโรป(เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)และ
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ญี่ปนุ่ (เฉพาะที่ผลิตในญี่ ปน)
ุ่ เริ่ ม1ม.ค.พ.ศ. 2558 โดยการแสดง
ตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้ องแสดงคูก่ บั ตรามาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ
5. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิน ทรี ย์ญ่ ี ปุ่ น (Japanese Agricultural Standard –
Organic JAS mark)

ภาพประกอบ 8 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ญี่ปนุ่ (Japanese Agricultural Standard –
Organic JAS mark)
กากับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่ าไม้ และประมงของญี่ปนุ่ (Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries – MAFF) โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ ย อมรั บ ต้ อ งแสดงคู่กับ ตรา
มาตรฐานฯของญี่ปนุ่ เสมอ
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6. ตรามาตรฐานสินค้ าอินทรี ย์ของหน่ วยงานตรวจรั บรองเอกชนต่ างประเทศ ที่
ได้ รับความนิยมและดาเนินการตรวจรั บรองอยู่ในประเทศไทย
1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert)

ภาพประกอบ 9 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert)
บริ ษัท ไบโออะกริ เสิร์ช (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นสาขาย่อยของ Bioagricert S.r.I.
จากประเทศอิตาลีผ้ ปู ระกอบการต้ องได้ รับการตรวจรับรองจากบริ ษัทนี ้เท่านันจึ
้ งจะใช้ ตรารับรองนี ้
ได้
2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE GMBH
– BSC)

ภาพประกอบ 10 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE GMBH –
BSC)
บี เอสซี เป็ นบริ ษั ทตรวจรับรองสิ นค้ าอินทรี ย์ จากประเทศเยอรมันนี มี ตัวแทนใน
ประเทศไทยอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ประกอบการต้ องได้ รับการตรวจรับรองจากบริ ษัทนี ้เท่านันจึ
้ งจะใช้
ตรารับรองนี ้ได้
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3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert)

ภาพประกอบ 11 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์อีโคเสิร์ช (Ecocert)
อีโคเสิร์ช เป็ นบริษัทตรวจรับรองสินค้ าอินทรี ย์จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ประกอบการ
ต้ องได้ รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี ้เท่านันจึ
้ งจะใช้ ตรารับรองนี ้ได้
4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control)

ภาพประกอบ 12 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control)
บริ ษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็ นบริษัทตรวจรับรองสินค้ าอินทรี ย์จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์มี
ตัวแทนอยู่ในประเทศไทย ผู้ประกอบการต้ องได้ รับการตรวจรับรองจากบริ ษัทนี เ้ ท่านัน้ จึงจะใช้ ตรา
รับรองนี ้ได้
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7. ตรามาตรฐานสินค้ าอินทรีย์ของหน่ วยงานประเทศไทย
1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Agriculture Certification
Thailand – ACT)

ภาพประกอบ 13 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ มกท. (Organic Agriculture Certification
Thailand – ACT)
นอกจากสัญ ลักษณ์ ACT-IFOAM Accredited แล้ ว มกท.ยังมีระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์เฉพาะ ที่จดั ทาขึ ้นสาหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรี ย์บางประเภทที่เพิ่งเริ่ ม
พัฒ นาขึน้ ในประเทศและในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อให้ เหมาะกับผู้ประกอบการใน
ระยะเริ่ ม ต้ น ซึ่งรวมถึง การเลี ย้ งสัต ว์ การเลี ย้ งผึง้ และการประกอบอาหารส าหรับร้ านอาหาร
ผู้ประกอบการที่ได้ รับการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์มกท.จะใช้ ตราสัญลักษณ์ของ
มกท.เป็ นตรารับรองมาตรฐาน
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2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและ
อาหารแห่ งชาติ – มกอช. (NationalBureauofAgricultural Commodityand Food Standards
– ACFS)

ภาพประกอบ 14 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ – มกอช. (NationalBureauofAgricultural Commodityand Food Standards – ACFS)
มกอช.ได้ ประกาศใช้ ตรามาตรฐาน Organic Thailand เมื่อปี พ .ศ.2555และถื อ
เป็ นตรามาตรฐานของประเทศไทย แต่ไม่ได้ บงั คับว่าการนาเข้ าสินค้ าเกษตรอินทรี ย์หรื อสินค้ า
เกษตรอินทรี ย์ที่ผลิตในประเทศไทยจะต้ องได้ รับมาตรฐาน Organic Thailand
3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ องค์ กรมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์
ภาคเหนือ – มอน. (The Northern Organic Standard Organization)

ภาพประกอบ 15 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ภาคเหนือ –
มอน. (The Northern Organic Standard Organization)
องค์ ก รมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ภ าคเหนื อ จัด ตัง้ ขึ น้ โดยความร่ ว มมื อ ของ
เกษตรกรผู้บริโภค นักวิชาการจากองค์กรของรัฐองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทัว่ ไป โดยมุง่ หวัง
จะเป็ นองค์กรที่ทาการรับรองผลิตผลของเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบเกษตรอินทรี ย์ เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ แก่เกษตรกรและผู้บริโภคว่า ผลิตผลที่ได้ รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตร
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อินทรี ย์นนั ้ เป็ นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษ สารเคมีสงั เคราะห์และยังเอื ้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้ อม
อย่างแท้ จริงด้ วย
4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิน ทรี ย์ สานั ก งานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
สุรินทร์ (มก.สร.)

ภาพประกอบ 16 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สรุ ินทร์
(มก.สร.)
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สรุ ินทร์ (มก.สร.) พัฒนาขึ ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวทางการพัฒ นางานเกษตรอินทรี ย์ของจังหวัดสุรินทร์ และ
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรี ย์จงั หวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2547 โดย
มีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเรื่ องการผลิตพืช สัตว์อินทรี ย์สตั ว์น ้าอินทรี ย์การจัดการเก็บเกี่ยว
การแปรรู ปผลิ ตภัณ ฑ์ อินทรี ย์และปั จ จัยการผลิต ทัง้ นี ม้ ก.สร. จะท าการตรวจสอบและรับ รอง
ผลิตภัณ ฑ์อินทรี ย์ไว้ ในทุกขึน้ ตอน ตังแต่
้ การผลิตในระดับแปลง การนาผลผลิตมาแปรรู ป และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
5) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิน ทรี ย์ สานั ก งานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
เพชรบูรณ์ (มก.พช.)

ภาพประกอบ 17 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์เพชรบูรณ์
(มก.พช.)
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มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ เพชรบูรณ์ พัฒ นาขึน้ จากงานวิจัย นัก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับชุมชน เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2553-54 เป็ นมาตรฐานเฉพาะ
กลุ่ม ที่ ใช้ ต รวจรั บ รองผู้ส มัค รเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่า ยเกษตรอิ น ทรี ย์ เพชรบูรณ์ ในสัง กัด สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียงเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เพชรบูรณ์ เท่านัน้ โดยทางกลุ่ม ได้ ใช้ มาตรฐานนีเ้ ป็ น
มาตรการพัฒนาเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เพื่อความพอเพียง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน และสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั เกษตรกรจนเกิดการรวมตัวพัฒนาเป็ นเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืนเป็ นรูปธรรมมาถึงปัจจุบนั
6) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน

ภาพประกอบ 18 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย์ ชมรมเกษตรอินทรี ย์เกาะพะงัน
เป็ นระบบการตรวจรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบชุ ม ชนรั บ รอง
(Participatory Guarantee System–PGS) ที่ พั ฒ นาขึ น้ โดยมู ล นิ ธิ ส ายใยแผ่ น ดิ น ร่ ว มกับ กลุ่ ม
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องบนเกาะพะงัน เมื่อปี พ.ศ. 2554ภายใต้ โครงการ “เกาะพะงัน
เกาะเกษตรอินทรี ย์” ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ (มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2559)

ประวัตคิ วามเป็ นมาเลมอนฟาร์ ม
ประวัตอิ งค์ กร
ร้ านเลมอนฟาร์ ม เป็ นองค์กรของสมาชิกและผู้บริ โภคที่ ร่วมกันสร้ างขึ ้นมา ให้ เป็ น
กลไกเชื่อมโยงผู้บริ โภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้ านการสร้ าง
สุขภาพเสริมชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ด้ วยหวังจะ มีส่วนเอื ้อให้ เกิดสุขภาพดีของเราและของสังคม
มากยิ่งขึน้ เลมอนฟาร์ ม เป็ นตลาดทางเลือกในการให้ บริ การ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็ นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้ างสุขภาพผู้บริ โภค
และเกษตรกรผู้ผลิ ตก็มี ชี วิต ที่ ปลอดภัยและดีต่อสิ่ งแวดล้ อม ขณะนีก้ ารพัฒ นาอาหารเกษตร
ธรรมชาติ ใหม่ๆ กาลังเข้ มข้ นขึ ้น ร้ านเลมอนฟาร์ ม มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ที่เลมอน
ฟาร์ ม ฯ ที ม งานได้ พ ยายามจัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณ ภาพสูงเพื่ อเป็ น ทางเลื อ ก
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สุขภาพดีสาหรับผู้บริ โภคและสมาชิก โดยยึดหลัก ชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนับสนุนชุมชน
ผู้ผลิตในชนบท
ร้ านเลมอนฟาร์ มเริ มเปิ ดดาเนินการในปี 2542 โดยให้ บริ การครัง้ แรกที่สถานีบริ การ
น ้ามัน บางจาก สาขาประชาชื่น เพื่อเป็ นกลไกเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ าในชนบท
และผู้บริ โภค “ตอนนันเป็
้ นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) ก็มี
เรื่ องชาวบ้ านลาบาก ชาวบ้ านจน ไม่คอ่ ยมีโอกาส พวกเราก็คิดกันว่า อยากช่วยชาวบ้ าน ซึง่ ผู้ใหญ่
หลายๆท่าน อย่างอาจารย์ ประเวศ (วะสี) คุณ โสภณ ( สุภ าพงษ์ ) อาจารย์เสม (พริ ง้ พวงแก้ ว)
อาจารย์ระพี (สาคริ ก) และอาจารย์เอกวิทย์ (ณ ถลาง) ก็ช่วยกันหาหลายๆวิธี ซึ่งการตังเลมอน
้
ฟาร์ ม ก็ เป็ นวิธี หนึ่งที่ จะทาให้ ชาวบ้ านมี รายได้ ม ากขึน้ จากการที่ เรานาผลิตผลการเกษตรและ
สินค้ าเกษตรแปรรู ปชากชุมชนต่าง ๆ มาช่วยจัดจาหน่าย”สุวรรณา หลั่งนา้ สังข์ ผู้บริ หารเลมอน
ฟาร์ มกล่าว พร้ อมกับการนารูปแบบการดาเนินงาน ผู้บริ หารเลมอนฟาร์ มเริ่มมองหาวิถีทางในการ
ดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน มากกว่าเพียงการช่วยชาวบ้ านขายของเพราะนับตังแต่
้ ปี 2544 รัฐบาลเริ่มมี
นโยบายส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ “ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” หรื อ โอท็อป (OTOP)ซึ่งมีการเชื่อมโยง
สิ น ค้ าจากแต่ล ะชุ ม ชนไปสู่ต ลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากชุม ชนต่าง ๆ
กลายเป็ นของที่ผ้ คู นทัว่ ไปสามารถหาซื ้อได้ ง่ายเลมอนฟาร์ มจึงขยับมาให้ ความสาคัญกับสุขภาพ
เพื่อทาให้ การทางานชัดขึ ้น
Participatory Guarantee Systems (PGS) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่ วม
ในปี 2558 เลมอนฟาร์ ม ได้ เริ่ ม โครงการ Eat Right – Eat Organic พัฒ นาการผลิต
สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ เข้ าสู่กระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ และเป็ นตลาดที่แน่นอน
รองรับผลผลิตให้ กับเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) โดยใช้ กลไกกระบวนการรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (PGS) ซึง่ นามาตรฐานอินทรี ย์ของ IFOAM มาปรับเสริมเข้ ากับวิถีของชุมชน
ปั จจุบนั มีสมาชิก 11กลุ่ม ในพื ้นที่ 8 จังหวัด มีสมาชิกรวม 162 คน พื ้นที่ผลิตอาหาร
อินทรี ย์ 2,057 ไร่
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ภาพประกอบ 19 กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Lemon farm ORGANIC PGS
ที่มา: (เลมอนฟาร์ ม, 2561)
ปั จ จุบัน เลมอนฟาร์ ม มี ทัง้ หมด 16 สาขาดัง นี ้ Mega บางนา Index Living Mall
พระราม 2 เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ ฟิ วเจอร์ พ าร์ ค รังสิต ทองหล่อ ตลาดเสรี มาร์ เก็ต เดอะ
ไนน์ พระรามเก้ า เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ซีคอน บางแค เดอะปอร์ ติโก ชิดลม พาราไดซ์ พาร์ ค ศรี
นคริ นทร์ (พรี เมี่ยร์ เพลส) ประดิษฐ์ มนูธรรม เพชรเกษม 57 ประชาชื่น สุขุมวิท 39 และสานักงาน
ใหญ่ แจ้ งวัฒนะ
เส้ นทางพืชผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และความสุขพอเพียง
ตลอดเส้ นทางการทางานร่ วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีที่สุดสาหรับสุขภาพ
ผู้บริ โภค และครอบครัว เลมอนฟาร์ ม ได้ พ บว่าอาหารอินทรี ย์ มิ ได้ มี ความหมายแค่เป็ นอาหาร
ปลอดพิษที่วางขายในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต แต่ยงั เป็ นกระบวนการที่สร้ างการเรี ยนรู้ พัฒนา สร้ างความ
ภาคภูมิใจ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ เกษตรกรรายย่อย สร้ างคุณค่าที่สอดคล้ องไปกับวิถีชมุ ชน
และสังคมที่เข้ มแข็งยัง่ ยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพประกอบ 20 กระบวนการควบคุมคุณภาพผักผลไม้ อินทรี ย์
ที่มา: (เลมอนฟาร์ ม, 2561)
ผักอินทรี ย์ Lemon Farm เติบโตตามธรรมชาติ อิงอาศัยฤดูกาล จึงมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู “Eat Seasonal กินตามฤดูกาล” คุณจะได้ กินผักผลไม้ ที่สด กรอบ มี
คุณ ภาพ และรสชาติ ดีที่สุด ลดความเสี่ ยงการได้ รับสารเคมี จากการิ กนผักซา้ ๆ ตลอดปี ร่ วมดูแล
สุขภาพเรา และโลกไปพร้ อมกัน
อากาศที่ร้อนขึ ้นในทุกปี ส่งผลทาให้ ร่างกายร้ อนขึ ้นปวดศีรษะ อ่อนเพลีย กระหายน ้า
ร้ อนนี ้จะสดชื่นด้ วยการกินผักผลไม้ ฤดูร้อน ส่วนใหญ่ผกั ผลไม้ ในฤดูร้อน จะมีคณ
ุ สมบัติที่ทาให้ สด
ชื่น ส่วนใหญ่จะเป็ นผักผลไม้ ที่มีน ้าเยอะอย่างเช่น ผักกู ด ผักปลัง แตงโม มะม่วง สับปะรด ซึ่งจะ
เป็ นส่วนช่วยเมื่อเรากินเข้ าไปจะทาให้ ชื่นใจรวมถึงมีวิตามินหลายชนิด นอกจากผลไม้ และผักในฤดู
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ร้ อนจะปริ มาณน ้าในผักและผลไม้ เยอะที่ทาให้ สดชื่นยังมีรสชาติ รสขม เปรี ย้ ว และจืดเพื่อรักษา
สุขภาพและปรับสมดุล
ในช่วงฤดูร้อนและโรคที่ในฤดูร้อนทาให้ เราป่ วยกันเป็ นจานวนมากคือ โรคลมชัก ลม
แดด ซึ่งเมื่ อเรารับประทานผักและผลไม้ ฤดูร้อน อย่างเช่น ผักตาลึง ก็จะช่วยคลายร้ อนและลด
ความเครี ยดให้ ร่างกายได้ ผอ่ นคลายจากอากาศที่ร้อนอบอ้ าว
ในช่วงฤดูฝน ฝนที่ตกลงมาทาให้ อากาศเย็น หลายคนป่ วยกับอากาศหนาว อาจจะ
เกิดการเจ็บป่ วย ครั่นเนื ้อครั่นตัว เป็ นหวัด ท้ องอืดเฟ้อ และเป็ นไข้ หวัด แต่ฝนนี ้ ไม่มีป่วย ผักผลไม้
ในฤดูฝนจะเป็ นผักที่มี คุณสมบัติเผ็ดร้ อน เพื่อที่จะปรับสมดุลของร่างร่างกาย เช่น ผักแพว ขิง ข่า
แมงลัก ทุเรี ยน ฝรั่ง ผักและผลไม้ เหล่านี ้จึงเป็ นผักที่เหมาะสาหรับฤดูฝนที่ชื ้นและแสนชุม่ ฉ่า
ในฤดูหนาวนีโ้ รคยอดฮิตที่ปวดกันส่วนใหญ่ คงจะเป็ น หวัด คัดจมูก น ้ามูกไหล แต่
หนาวนี ร้ ่ างกายอบอุ่น ผักผลไม้ ในฤดูหนาว จะมี คุณ สมบัติที่ท าให้ ร่างกายอบอุ่น ส่วนใหญ่ มี
รสชาติร้อน และเปรี ย้ ว ลดอาการหวัดคัดจมูก พืชผักฤดูหนาวก็ยงั ช่วยบารุงผิวที่ขาดความชุ่มของ
ผิว เช่น พริ กไทย ขมิ ้น และส่วนใหญ่ผกั ที่เรานิยมรับประทานกันอย่างเช่นผักสลัด กะหล่าปลี หรื อ
ผักที่มาจากต่างประเทศในเขตหนาวบางชนิดก็สามารถปลูกได้ ในประเทศไทยในแบบอินทรี ย์ได้ ลด
ความเสี่ยงจากสารเคมี (เลมอนฟาร์ ม, 2561)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นลินี ทิพย์วงศ์ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตและการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่วยั สูงอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า พยาบาล
วิชาชีพส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 74.5) มีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่
วัยสูงอายุคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านจิตใจ ด้ านการเงิน ด้ านบทบาทใน
ครอบครัว ด้ านสุขภาพ ด้ านการใช้ เวลา และด้ านที่ อยู่อาศัย พบปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงาน และพบปั จจัยการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ สังคมจากผู้บังคับบัญชา (r = 0.444) จากเพื่ อน/เพื่ อนร่ วมงาน (r =
0.462) และจากครอบครัว (r = 0.281) ด้ านข้ อมูลข่าวสารจากเพื่ อน/เพื่ อนร่ วมงาน (r = 0.214) และ
ด้ านทรัพยากรจากผู้บงั คับบัญชา (r = 0.442) จากเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน (r = 0.562) และจากครอบครัว
(r = 0.432) และพบว่าการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่วยั สูงอายุมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ปุรวิชญ์ พิทยาภินนั ท์ (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง โอกาสของการแนะนาสินค้ าเพื่อสุขภาพจากน ้า
มันปาล์มสกัดเย็นในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การนาน ้ามันปาล์มสกัดเย็นมาผลิตเป็ น
สินค้ าเพื่อสุขภาพ ถือเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองแนวโน้ มความต้ องการของตลาดต่อสินค้ า
เพื่ อสุขภาพจากธรรมชาติ ที่ มี เพิ่ มมากขึ น้ การวิ จัยครั ง้ นี ใช้ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐสังคมบางประการของผู้บริ โภคสินค้ าเพื่อสุขภาพ และเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสของการแนะนาสินค้ าเพื่อสุขภาพจากน ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคสินค้ าเพื่ อ
สุขภาพจ านวนทัง้ สิ น้ 388 ราย และทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ สถิ ติเชิ ง
พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จบ
การศึกษาในระดับปริ ญ ญาตรี และมี อายุเฉลี่ ย 31.27 ปี ตัวแปรเพศ ระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ และแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเพื่อสุขภาพจาก น ้ามันปาล์ม
สกัดเย็น มีผลทาให้ โอกาสที่ผ้ บู ริ โภคจะแนะนาสินค้ าเพื่อสุขภาพจากน ้ามันปาล์มสกัดเย็นแก่บุคคล
แวดล้ อมเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 20, 22 และ 68 ตามล าดับ ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ เป็ น
แนวทางในการกาหนดกิจกรรมทางการตลาดของสินค้ าเพื่อสุขภาพจากน ้ามันปาล์มสกัดเย็นได้ อย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป
ฬุริยา สิริภทั รไพศาล (2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาด
ที่มี ผลต่อแนวโน้ มการตัดสิ นใจซื อ้ ผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์ มาร์ เกต เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มี
ปั จจัยทางด้ านจิ ตวิทยา ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ และด้ านแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับสูง และมี ความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับดี ในด้ านพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษ พบว่า ผักปลอดสารพิษที่นิยม
บริ โภค คือ ผักคะน้ า และนิยมบริ โภคผักปลอดสารพิษโดยการนาผักมาผัด บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
บริ โภคผักปลอดสารพิ ษ คือ ตัวผู้ บริ โภคเอง โดยส่วนใหญ่ ซื อ้ ผักปลอดสารพิ ษจากซุ ปเปอร์ มาเกต
ปั จจัยหลักที่ทาให้ ตดั สินใจบริ โภคผักปลอดสารพิษ คือ เพื่ อสุขภาพ ความถี่ ในการบริ โภคผักปลอด
สารพิษ 4.48 ครัง้ /เดือน และค่าใช้ จ่ายแต่ละครัง้ ที่ซื ้อผักปลอดสารพิษ 128.44 บาท โดยมีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจซือ้ ผักปลอดสารพิษโดยรวมอยู่ในระดับมีแนวโน้ มการตัดสินใจซือ้ สูง ผู้บริ โภคที่มีเพศ อายุ
และรายได้ ต่อเดื อนต่างกัน มี พฤติ กรรมในการบริ โภคผักปลอดสารพิ ษในซุ ปเปอร์ มาร์ เกต ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อแตกต่างกัน และผู้บริ โภคที่มีอาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมใน
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การบริ โภคผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ด้ านความถี่ในการบริ โภคแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ .05
สุมิตรา กันธะวงค์ (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื ้อผักปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้ านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของผัก
ปลอดสารพิษที่นิยมซือ้ คือ ผักกาดชนิดต่าง ๆ ตัดสินใจเลือกซือ้ ผักปลอดสารพิษด้ วยตนเอง ซือ้ ผัก
ปลอดสารพิษ 2-3 วันต่อครัง้ นิยมซือ้ ผักปลอดสารพิ ษในช่วงเวลา 6.00-10.00 น. นิยมซื อ้ ผักปลอด
สารพิษจากเกษตรกร คือที่ลาดนักศูนย์วิจยั เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มช. สถานที่ อื่น ๆ ที่ซื ้อผัก
ปลอดสารพิษคือตลาดสด เหตุผลของการซือ้ ผักปลอดสารพิษ เพราะหลีกเลี่ ยงอันตรายจากสารเคมี
ตกค้ างในผัก สื่อที่ทาให้ รับทราบข้ อมูลผักปลอดสารพิษจากเกษตรกร คือจากการแนะนาของเพื่อน/
ญาติ/ครอบครัว แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ คือจากเพื่อน/ญาติ/หรื อคน
ที่ เคยซื อ้ เกณฑ์ การประเมิ นเพื่ อเลื อกซื อ้ ผักปลอดสารพิ ษ โดยพิ จารณาจากคุณ ภาพของสิ นค้ า
ปริ มาณเฉลี่ยในการซื ้อผักปลอดสารพิษแต่ละครัง้ ครัง้ ละ 1-2 กิโลกรัม มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผัก
ปลอดสารพิ ษ ครั ง้ ละ 51-100 บาท ซื อ้ ผักปลอดสารพิ ษแล้ วส่วนใหญ่ มี ความพอใจมากและมี การ
ชักชวนให้ คนอื่นมาซื ้อผักปลอดสารพิษอีก
กนกพร นาคชาตรี (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื ้อผักและผลไม้ ปลอดสารพิษ จาก
ร้ านโกลเด้ นเพลสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิ งอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้น
ไป มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทและส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ เห็นว่าทัศนคติด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เรื่ องผักและผลไม้ มีความสะอาดปลอดภัยจาก
สารพิษ และมาตรฐานรับรองด้ านราคา เรื่ องการให้ ส่วนลดตามฤดูกาล เช่น กาหนดราคาจาหน่ายที่สูง
กว่าท้ องตลาด เพื่ อเป็ นการบ่งบอกถึงคุณภาพของผักและผลไม้ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายเรื่ อง
จานวนวนสาขาของร้ านโกลเด้ นเพลสที่ให้ บริ การในกรุ งเทพมหานครและด้ านการส่งเสริ มการตลาด
เรื่ องการจัดกิ จกรรมแนะนะสิ นค้ าตามฤดูกาลมี ผลต่อการซื อ้ ผักและผลไม้ ปลอดสารพิ ษจากร้ าน
โกลเด้ นพลส
วารุ ณี จี นศร (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ใช้ ในการตัดสิ นใจซื อ้ ผักปลอดสารพิ ษของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริ โภคให้
ความส าคัญโดยรวมในระดับมากที่ สุด ส่วนด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้บริ โภคให้
ความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านความสะอาด
นัน้ ผู้บริ โภคไม่ ต้ องการให้ มี สิ่ งสกปรกมากับผักปลอดสารพิ ษ ในระดับมากที่ สุด ส่วนด้ านความ
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ปลอดภัยนัน้ ผู้บริ โภคกลัวอันตรายจากการบริโภคผักทัว่ ไปที่อาจปนเปื อ้ นสารเคมีในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ผู้บริ โภคที่มีเพศ อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้ ความสาคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซื ้อ
ผักปลอดสารพิษ ด้ านความสะอาดและความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ มการซื ้อในอนาคต
และแนวโน้ มการบอกต่ออย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 นอกจากนี ค้ วามส าคัญด้ านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ กบั มูลค่าที่ซื ้อต่อครัง้ และความถี่ใน
การซื ้อต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญที่ ระดับ 0.05 และยังพบว่าความสาคัญด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านรา
คามีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มการซื ้อในอนาคต ต่ออยางมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05
อริ ศรา รุ่ งแสง (2555) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 34-44 ปี มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษั ทเอกชน มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน
40,001-60,000 บาท และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มี การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับผักปลอดสารพิษ
โดยรวมอยู่ในระดับการรับรู้มาก แรงจูงใจในการซื ้อผักปลอดสารพิษ คือ แรงจูงใจด้ านความปลอดภัย
และแรงจูงใจในด้ านความสะอาด ที่อยู่ในระดับมาก ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าที่รับรู้ต่อ
ผักปลอดสารพิษอยู่ในระดับมากที่สดุ ประเภทของผักปลอดสารพิษที่นิยมบริ โภค คือ ผักสดๆ แหล่งที่
ซื อ้ ผักปลอดสารพิ ษ คื อ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ต ประเภทของผักปลอดสารพิ ษที่ ซื อ้ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นผัก
ธรรมดา กลุ่มที่มีอิทธิพลในการซื ้อผักปลอดสารพิษ คือ บุคคลในครอบครัว เหตุผลสาคัญในการเลือก
ซื ้อผักปลอดสารพิษ คือ เหตุผลด้ านคุณภาพ/ความสะอาด พฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษมีจานวน
เฉลี่ยในการซื ้อ/บริ โภคผักปลอดสารพิษประมาณ 2 ครัง้ /สัปดาห์ และค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ย 197.35 บาท/
ครั ง้ ผู้ บริ โภคที่ มี เพศแตกต่ างกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ที่ท่านซื ้อ//บริโภคผักปลอดสารพิษ และด้ านค่าใช้ จ่ายแต่ละครัง้ ที่ทา่ นซื ้อ
ผักปลอดสารพิษ โดยเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริ โภคที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ ผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายแต่ละครัง้ ที่ท่านซื ้อผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ผู้บริ โภคที่ มี สถานภาพแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื อ้ ผักปลอด
สารพิษของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความถี่ที่ท่านซือ้ /บริ โภคผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพและสถานภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายแต่ละครัง้ ที่ท่าน
ซื ้อผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณค่าที่รับรู้ ต่อผัก
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ปลอดสารพิษ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านความถี่ที่ท่านซื ้อ/บริ โภคผัก
ปลอดสารพิษ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่า
มานิต ตันเจริ ญ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผักให้ ปลอดภัยจากสารพิษของ
ประชาชน ศึ ก ษากรณี ต าบลดอนเจดี ย์ อ าเภอพนมทวน จั งหวัด กาญจนบุ รี ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริ โภคผักให้ ปลอดภัยจากสารพิ ษของประชาชน
พบว่า ปั จจัยนา ได้ แก่ ระดับการศึกษา รายได้ ความรู้ ทัศนคติ ปั จจัยเอื อ้ ได้ แก่ การได้ รับความสะดวก
ในการบริ โภคผักให้ ปลอดภัยจากสารพิษ และการมีวสั ดุอุปกรณ์ ในการลดสารพิษ ปั จจัยเสริ ม ได้ แก่
การได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ชิดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผักให้ ปลอดสารพิษ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ส่วนปั จจัยนา ได้ แก่ อาชี พหลัก และปั จจัยเสริ ม ได้ แก่ การได้ รับ
ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคผักให้ ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05
อรรนพ เรื องกั ล ปวงศ์ ;และสราวรรณ์ เรื องกั ล ปวงศ์ (2558)ได้ ศึ กษาเรื่ อง ปั จ จัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุ งเทพมหานคร
การวิจัยครัง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยทางสังคม
ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา และการตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ ใน
กรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยทาง
สังคม ปั จจัยทางจิตวิทยา และการตัดสินใจเลื อกบริ โภคผลิตภัณฑ์ อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุใน
กรุ งเทพมหานคร และ 3) ศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม ข้ อมูลจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นประชาชนผู้สงู อายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 9 คน
กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน เครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามมี ค่าความเชื่อมั่น ทัง้ ฉบับตามวิธีการของครอนบาค
เท่ากับ .962 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ผลการวิจยั พบ ว่า การตัดสินใจเลือก
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์ อาหารสุ ขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิน ใจเลื อก
บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สงู อายุในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจด้ านความเชื่อมัน่
ด้ านครอบครัว ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านรู ปแบบการดารงชีวิต ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และ
เพศ โดยปัจจัยทัง้ 7 ด้ านอธิบายการผันแปรได้ ร้อยละ 53.5
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ณิ ชชมนันท์ ใจค า (2559) ได้ ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ กรณี ศึกษา ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ผู้บริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ อยู่ในช่ วง 20-29 ปี ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ
พนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก
ในด้ านพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิ ษ พบว่าเหตุผลหลักที่ บริ โภคผักปลอดสารพิ ษ คือเพื่ อ
สุขภาพ ประเภทผักปลอดสารพิษที่ นิยมนามาบริ โภค คือ ผักที่ ปรุ งให้ สุกก่อนบริ โภค เช่น ผักคะน้ า
ผักกวางตุ้ง ฯลฯ ความถี่ในการบริ โภคผักปลอดสารพิษ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้ จ่าย
แต่ละครัง้ ในการซื ้อผักปลอดสารพิษ 101-200 บาท และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ คือ ตัว
ผู้บริ โภคเองผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกัน มี การให้ ความส าคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านช่ องทางการจัดจ าหน่ ายแตกต่ างกั น และผู้ บริ โภคที่ ระดับการศึ กษาแตกต่ างกั นมี การให้
ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านความถี่ในการรับประทาน
ผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน ส่วนผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผัก
ปลอดสารพิษแตกต่างกัน และผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซือ้
ผักปลอดสารพิษ ด้ านประเภทผักปลอดสารพิษที่ซื ้อมากที่สุด ด้ านความถี่ในการรับประทานผักปลอด
สารพิษ และด้ านค่าใช้ จา่ ยในการบริ โภคผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ แตกต่างกัน
ณัฐพงษ์ ชุมภู (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีศกั ยภาพและเป็ นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป และมีพฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จานวน 400
คน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิ บายลักษณะทางประชากร ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสาร พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทางให้ องค์กรธุรกิจนาไปพัฒนาการสื่อสารและเข้ าใจในกระบวนการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพของผู้ บริ โภค ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิ เคราะห์ ได้ ดังนี ้ กลุ่ม ตัวอย่ างร้ อยละ 83.5 เคยใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในรอบ 1 เดื อ นที่ ผ่ านมา เฉลี่ ย มี ก ารซื อ้ 1.68 ครั ง้ /เดื อ น โดยมี ปั จจั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร คือ ปั จจัยด้ านสิ่งจูงใจในการซื ้อ (ความต้ องการ 5 ระดับ
ของมาสโลว์) และปั จจัยด้ านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่จะเข้ ามาเป็ นตัวกาหนดในการแสวงหาข้ อมูล
ข่าวสารเพื่อตอบสนองต่อการตระหนักถึงความต้ องการของตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ปัจจัย
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ด้ านประสบการณ์ ในอดีตของผู้บริ โภคไม่ได้ มี ผลต่อการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
สุขภาพ ความต้ องการด้ านความรักและความเป็ นเจ้ าของมี ความสัมพันธ์ ที่สูงกว่าด้ านอื่ น ๆ เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ที่ส่งผลต่อความถี่ของการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ส่วน
สิ่ งกระตุ้นทางการตลาดที่ เป็ นปั จจัยภายนอกในการแสวงหาข้ อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสาร และหลังจากที่ ได้ มี การแสวงหาข้ อมู ลแล้ วจะพบว่ า
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพมีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับสื่อจะมีการพฤติกรรมในการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
โดยผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ซื ้อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพเกี่ ยวกับอาหาร รองลงมาคือผลิตภัณฑ์
สุขภาพเกี่ยวกับอาหารเสริ ม และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเกี่ยวกับยา ตามลาดับ ลาดับตอนต่อไปคือขันตอน
้
หลังการซื อ้ จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี การซื อ้ หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพจะมี พฤติกรรมการบอกต่อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ ซื ้อหรื อใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ และบอกต่อเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพต่างมี ความสัมพันธ์ ต่อกัน รวมทัง้ พฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารก็มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้ วย
มโนลี ศรี เปารยะ เพ็ ญ พงษ์ (2560)ได้ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า 1) พฤติกรรมความถี่ ในการรับประทานอาหารของ
ผู้สงู อายุมากที่สดุ คือ อาหารประเภทผัก รองลงมาคืออาหารประเภทเนื ้อสัตว์ และน้ อยที่สดุ คือ อาหาร
ประเภทสาเร็ จรู ป2) ปั จจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผู้สูงอายุนัน้ พบว่า ปั จจัย
ด้ านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ และพื น้ ที่อาศัยมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารที่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ พบว่า อาหารประเภทเนื ้อสัตว์
และอาหารสาเร็ จรูป มีผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีมวลกาย ที่ระดับนัยสาคัญ.001 ส่วนประเภทของ
หวานมีผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีมวลกายที่ระดับนับสาคัญ.05 และประเภทของทอด มีผลไปใน
ทิศทางเดียวกับกับดัชนี มวลกายที่ ระดับนัยสาคัญ .01 ดังนัน้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการให้ ผ้ ูสูงอายุมี
สุขภาพที่ดี ควรให้ คาแนะนาด้ านโภชนาการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในการบริ โภคอาหารในแต่ละ
วัย
แนวความคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่นามาใช้ ในการกาหนด
กรอบแนวความคิดในงานวิจัยครั ง้ นีค้ ือ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
อ้ างอิงจาก (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ, 2546, น.4) อธิบายว่า ปั จจัยด้ านระชา
กรศาสตร์ เป็ นปั จ จัยที่ นิยมนามาใช้ ศึกษาที่ สุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่ม ผู้บริ โภคโดย
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อาศัยตัวแปร ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เพื่อนามาวางแผนกาหนดกลยุทธ์ สร้ าง
ความต้ องการหรื อจูงใจให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ หรื อบริ การ เพื่ อให้ เข้ า ถึงและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สดุ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อ้ างอิงจาก (Kotler Philip, 1997, pp.431) อธิ บายว่า ผลิตภัณฑ์ ที่เสนอออกสู่
ตลาดเพื่ อ การบริ โภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็ น และความต้ อ งการของตลาดได้
เกี่ยวข้ องกับการกาหนดสิ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่อยูใ่ นตัวผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการรับรู้
ผ่านทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผกั อินทรี ย์ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถรับรู้ได้ ผู้วิจยั จึงให้ ความสาคัญกับ
ด้ าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณค่าผลิตภัณฑ์
และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร หรื อไม่ อย่างไร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
อ้ างอิงจาก (เสรี วงษ์ มณฑา, 2540) อธิบายว่า การสื่อสารการทางการตลาดเชิง
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้ การสื่อสารเพื่ อการจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้วิจยั เห็นว่า การสื่อสารการทางการตลาดเชิงบูรณาการอาจเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
จึงให้ ความสาคัญ กับด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัม พันธ์ ด้ านการส่งเสริ ม การขาย ด้ าน
การตลาดทางตรงและการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร หรื อไม่ อย่างไร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
อ้ างอิ งจาก (ศิ ริ วรรณ เสรี รั ตน์ ; และคณะ, 2541, น.128-130) อธิ บ ายว่า การ
ตัดสินใจซือ้ สินค้ าหรื อบริ การของผู้บริ โภคนัน้ มี กระบวนการที่ หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัย โดยเฉพาะการตัดสินใจซือ้ ที่ เกิดจากกลยุทธ์ ทางการตลาดในด้ านต่าง ๆ
น ามาประยุก ต์ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการที่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยมี
เนื ้อหาสาระสาคัญในการดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่มี อายุ 25-64 ปี ที่เคยซื ้อผักอินทรี ย์
ที่อาศัยหรื อมีแหล่งทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
โดยใช้ สตู รการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2539, น.25-26) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณจานวน
384 ตัวอย่างและเพิ่มจานวนตัวอย่าง 5% ประมาณ 16 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทังหมด
้
400
ตัวอย่าง
สูตร n = p(1 -p)Z2d
e2
โดย

n
p

แทน
แทน

ขนาดตัวอย่าง
สัดส่วนของประชากรที่ผ้ วู ิจยั กาลังสุม่ 0.50
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Z
e
แทนค่าในสูตรดังนี ้

แทน
แทน

ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ Z มีคา่ เท่ากับ
1.96 ที่ระดับความ เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (ระดับ .05)
ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ ้น = 0.05

n = (0.05) (1 -.5) (1.96)2
(0.05)2
= 384.16 หรื อ 384 คน
ดังนันจะได้
้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เท่ากับ 384 คน และเพิ่มจานวนตัวอย่าง
อีก 16 คน รวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน โดยกาหนดความเชื่อมัน่ ไว้ ที่ 95%
การสุ่มตัวอย่ างมีขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจง
ตัวอย่างในแต่ละเขต ที่มีสาขาของร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครตังอยู
้ ่ จานวน 5 เขต
ได้ แก่
เขตปทุมวัน – สาขาเดอะปอร์ ตโิ ก ชิดลม
เขตบางนา
– สาขา เมกกะ บางนา
เขตประเวศ – สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค
เขตหลักสี่
– สาขาตลาดเสรี มาร์ เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้ า
เขตวัฒนา
– สาขาสุขมุ วิท 39
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถาม
ให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อ หรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 เขต เขตละ 80
ตัวอย่าง
ขั น้ ตอนที่ 3 การเลื อกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
แจกแบบสอบถามให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อ หรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร จน
ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ในแต่ละสาขา
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อการศึกษา “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน เป็ นลักษณะของคาถามปลายปิ ด (Closeend Question) มีจานวน 5 ข้ อ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลดังนี ้
1. เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ( Nominal Scale) จาแนก
ได้ เป็ น เพศชาย และ เพศหญิง
2. อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) จาแนกได้
ดังนี ้
2.1 25-34 ปี
2.2 35-44 ปี
2.3 45-54 ปี
2.4 55-64 ปี
3. ระดับ การศึ ก ษา ใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อมู ล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal
Scale) จาแนกได้ ดงั นี ้
3.3 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชี พ ใช้ ระดับ การวัด ข้ อมู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ (Nominal Scale)
จาแนกได้ ดงั นี ้
4.1 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.2 พนักงานบริษัทเอกชน
4.3 ธุรกิจส่วนตัว
4.4 อื่น ๆโปรดระบุ……………….

70
5. รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale) ดังนี ้
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 บาทขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ต่อ ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผัก อิ น ทรี ย์ ข อง
ร้ านเลมอนฟาร์ ม โดยใช้ ลกั ษณะแบบสอบถามแบบ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) มีจานวน 18 ข้ อ
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
2. ด้ านด้ านตราสินค้ า
จานวน 3 ข้ อ
3. ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
จานวน 3 ข้ อ
4. ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
5. ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
6. ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
โดยที่แต่ละคาถามแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้าน
ด้ านตราสินค้ าด้ านบรรจุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งเป็ นระดับการวัดข้ อมูลแบบอันตร-ภาคชัน้ (Interval Scale)
โดยเป็ นการให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ตามลาดับ โดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้ คะแนน ดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
เห็นด้ วยมาก
3
เห็นด้ วยปานกลาง
2
เห็นด้ วยน้ อย
1
เห็นด้ วยน้ อยมาก
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ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์คา่ เฉลี่ยในการแปรผล คานวณโดยใช้ สตู รการคานวณความกว้ าง
ของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้ (มัลลิกา บุนนาค, 2537, น.29)

ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=
=

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด −ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
5 −1

จานวนชัน้

5

0.80

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดังนี ้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
4.21 – 5.00
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดี
2.61 – 3.40
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับน้ อยมาก
ส่ วนที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าแบบลิ เคิร์ท สเกล (Likert Scale) แบ่งคาถามออกเป็ น 5 ด้ าน
รวมทังหมด
้
15 ข้ อ ดังนี ้
1. ด้ านการโฆษณา
จานวน 3 ข้ อ
2. ด้ านการประชาสัมพันธ์
จานวน 3 ข้ อ
3. ด้ านการส่งเสริมการขาย
จานวน 3 ข้ อ
4. ด้ านการตลาดทางตรง
จานวน 3 ข้ อ
5. ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
จานวน 3 ข้ อ
โดยที่แต่ละคาถามแบ่งประกอบด้ วยเครื่ องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวม 5 เครื่ องมือ ได้ แก่ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ด้ านการตลาดทางตรง
และการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งเป็ นระดับการวัดข้ อมูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale ) โดยเป็ น

72
การให้ ค ะแนนแต่ล ะระดับ ตัง้ แต่ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ตามล าดับ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ก ารให้
คะแนน ดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
เห็นด้ วยมาก
3
เห็นด้ วยปานกลาง
2
เห็นด้ วยน้ อย
1
เห็นด้ วยน้ อยมาก
ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์คา่ เฉลี่ยในการแปรผล คานวณโดยใช้ สตู รการคานวณความกว้ าง
ของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้ (มัลลิกา บุนนาค, 2537, น.29)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด −ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
5 −1

จานวนชัน้

=
5
= 0.80
จากนัน้ นาเกณฑ์ การประเมิ นผลแบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับความส าคัญ ต่อ
พฤติกรรมการซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ โดยกาหนดความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี ้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
4.21 – 5.00
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยูใ่ น
ระดับดีมาก
3.41 – 4.20
การสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับดี
2.61 – 3.40
การสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
การสื่อสารการตลาดอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80
การสื่อสารการตลาด อยูใ่ นระดับน้ อยมาก
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ เป็ นแบบสอบถามที่ มี
หลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choice Questions)
การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จานวน 3 ข้ อ
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ข้ อ 1. เหตุผลในการซื ้อ
ข้ อ 2. ประเภทของผลิตภัณฑ์
ข้ อ 3. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์
การวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio) จานวน 3 ข้ อ
ข้ อ 1. ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อต่อครัง้ ..................บาท/ครัง้
ข้ อ 2. จานวนครัง้ ในการซื ้อ...............ครัง้ /เดือน
ข้ อ 3 ท่านจะแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มหรื อไม่
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1.ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2.กาหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้ แก่ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ปั จจัย
ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จากร้ าน
เลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ างแบบสอบถามให้ มีความสอดคล้ องกัน
3.ดาเนินการสร้ างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ เกี่ ยวข้ องกับปั จจัย
ทางด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
4.นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
5. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ถูก ต้ อ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสาร-นิพนธ์
6.นาแบบสอบถามที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) และการใช้ สานวนภาษา เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขครัง้ สุดท้ าย
ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out)
7. นาแบบสอบถามที่แก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน
40 คน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี ห าค่ า
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สัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544,
น.449) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่ าที่ได้ แสดงถึงระดับความมั่นคงที่ของ
แบบสอบถาม โดยมีคา่ ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึง่ ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง
โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า 0.7 โดยมีผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ดังนี ้
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.892
ด้ านด้ านตราสินค้ า
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.798
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.808
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.887
ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.809
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.852
ด้ านการโฆษณา
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.829
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.774
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.905
ด้ านการตลาดทางตรง
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.781
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.855
8.นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและเก็ บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ มาจาก
แหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริ โภคที่เคยซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มที่อาศัยหรื อมีแหล่งทางานในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยขอความ
ร่วมมือจากร้ านเลมอนฟาร์ มในการแจกแบบสอบถาม
2. แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้ อมูล ที่ ได้ จ ากการศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ แก่ บทความ วารสาร ปริญญานิพนธ์ ผลงานวิจยั ต่าง ๆ และแหล่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต

75
การจัดทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาข้ อมูล
นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาเก็บวิเคราะห์ โดยใช้ คอมพิวเตอร์
ประมวลผล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อ มูล (Editing) ผู้ท าวิจัย ตรวจสอบความสมบูรย์ และแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
นามาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูล นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วมาบันทึกและประมวลผลโดยใชh
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS Siatistics for windows,version 23.0 (IBM Corp.,Amonk,N.Y.USA)
เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Analysis)
การศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics Analysis) เพื่ออธิบาย
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ าน
เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น โดยการใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) และนามาเสนอเป็ นร้ อยละ (Percentage)
1.2 วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการสื่ อ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ก ารหาแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุม าน (Inferential Statistic) เป็ น สถิ ติ ที่ ใช้ ท ดสอบ
สมมติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี ้
2.1 สถิ ติก ารวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – way analysis of
variance) ใช้ ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ กรณี
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
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2.2 สถิ ติ Brown-Forsythe (B) ใช้ ในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
2.3 สถิติคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ใช้ หาค่ า ความสัม พั น ธ์ ข องตัว แปรที่ เป็ นอิ ส ระต่ อ กั น เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 และ 3

สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน ได้ แก่
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น.52)
P=
เมื่อ

P
𝑓
𝑛

𝑓×100
𝑛

แทน
แทน
แทน

ค่าร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็ นร้ อยละ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรื อ 𝑥̅ ) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น.48)

𝑥̅ =
เมื่อ

(∑𝑥𝑖)
𝑛

𝑥̅
แทน
∑𝑥𝑖 แทน
𝑛
แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมดในกลุ
้
ม่
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2550, น.49)
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สู ตร S.D. = √
เมื่อ

S.D.
∑𝑥 2

𝑛∑𝑥 2 −(∑𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของแต่ ล ะคะแนนแต่ ล ะตัวยกก าลัง

สอง
(∑𝑥)2

𝑛

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
แทน จานวนในกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิตทิ ่ ใี ช้ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability of the test) โดยใช้ วิ ธี ห าค่ า
สัม ประสิทธิ์ อลั ฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น.
34-36)
Cronbach’s alpha: α =
เมื่อ

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

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)

แทน
แทน
แทน

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)

แทน

α
K

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวนคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วม
ระหว่างคาถามต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของ
คาถาม

3.สถิตทิ ่ ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน
3.1 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
ใช้ ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้น กรณี ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น.113-115) มีสตู ร ดังนี ้
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

𝑘−1

𝑠𝑠𝑏

แหล่งความแปรปรวน

df

SS

ภายในกลุม่ (w)

𝑛−𝑘

ระหว่างกลุม่ (b)

เมื่อ

F

รวม (T)

𝑠𝑠𝑤

MS
𝑀𝑆𝑏
𝑆𝑆𝑏
=
𝑛−𝑘

MS

F

F

𝑀𝑆𝑤
𝑆𝑆𝑤
=
𝑛−𝑘

แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-Distribution

แทน

ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ระหว่างกลุม่ (k-1) และภายในกลุม่ (n-k)

แทน

จานวนของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน

แทน

จานวนตัวอย่างทังหมด
้

แทน

ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)

แทน
แทน

ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)
ค่ า ประมาณ ของความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม (MeanSquare between
groups)

แทน

ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square within groups)
𝑛
−1

𝑠𝑠𝑡
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กรณี พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95%
ทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ สตู รตามวิธี Least Significant Difference (LSD)
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544,น. 332-333)
1
1
𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝;𝑛−𝑘 √𝑀𝐸𝑆 [ + ]
𝑛𝑖 𝑛𝑗
2
3.2 สถิ ติ Brown-Forsythe ( B) ใช้ ในการทดสอบความแตกต่ า ง กรณี ค่ า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน (Hartung Joachim, 2001, pp.300) มีสตู รดังนี ้
𝐵=
โดยค่า
เมื่อ

B

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

𝑀𝑆𝑤 = [1 −
แทน
แทน
แทน

𝑛1
𝑁

] 𝑆𝑖2

ค่าสถิตทิ ี่พิจารณาใน Brow-Forsythe
ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square between
groups)
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square within
groups)

สาหรับสถิติ BrowForsythe
𝑘
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
𝑛𝑖 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
𝑁
แทน ขนาดประชากร
𝑆𝑖2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ น
รายคู่เพื่ อดูว่ามี ค่ใู ดแตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห์ , 2543, น.116) มี สูตร
ดังนี ้
𝑡=

เมื่อ

t

𝑥̅𝑖

𝑛𝑖

แทน
แทน

𝑥̅𝑖 + 𝑥̅𝑗
1
1
𝑀𝑆𝑤 ( + )
𝑛𝑖 𝑛𝑗

แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean
Square within groups) สาหรับ Brown Forsythe
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i

แทน
แทน

จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i

แทน

จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j

3.3 การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าสถิติสหสัม พันธ์ อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใช้ ใน
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระต่อกันโดยที่แต่ละตัวมีระดับการวัดของข้ อมูลใน
ระดับอันตรภาค (Interval scale) ขึ ้นไปใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2548, น.130-132)
𝑟=

เมื่อ r
X
∑Y
∑ X/2
∑Y2
𝑥
̅𝑗
∑

𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√(𝑛∑𝑋 2 −(∑𝑋)2 )(𝑛∑𝑌 2 −(∑𝑌)2 )

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลรวมของคะแนน X
ผลรวมของคะแนน Y
ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
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𝑛𝑖
∑

XY

n

แทน

จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i

แทน
แทน

จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่

แทน

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

โดยที่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544, น.437) คือ
1. ถ้ า r เป็ นลบแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ ในทิศตรงกันข้ ามคือถ้ า X เพิ่ม
Y จะลดถ้ า X ลด Y จะเพิ่ม
2. ถ้ า r เป็ นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันคือถ้ า X เพิ่ม Y
จะเพิ่มด้ วยถ้ า X ลด Y จะลดด้ วย
3. ถ้ า r มี ค่าเข้ าใกล้ 1หมายถึง X และ Y มี ความสัม พันธ์ ในทิศเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้ า r มี ค่าเข้ าใกล้ -1หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ ในตรงกันข้ ามและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้ า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
6. ถ้ า r เข้ าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้ อยลง
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั นี ้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความหมาย
0.81 - 1.00
มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
0.61 - 0.80
0.41 - 0.60
0.21 - 0.40
0.01 - 0.20
0

มีความสัมพันธ์ระดับสูง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
ไม่มีความสัมพันธ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
รูปแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และ
การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ มี ความสัม พั นธ์ กั บพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ าน
เลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อของตัวแปรที่ ศกึ ษาดังนี ้

สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
N แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
T
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
SS แทน ผลบวกกาลังสอง (Sum of Squares)
df แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
F-prob.แทน ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ (ในตาราง F-test)
F-ratio แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา (F-distribution)
LSD แทน Least Significant difference
r
แทน ค่าสหสัมประสิทธิ์สมั พันธ์ (Pearson Correlation)
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั นาเสนอรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้ า บรรจุภัณ ฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณค่าผลิตภัณ ฑ์ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในร้ านเลมอนฟาร์ มเขต
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ผู้บริ โภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้ แก่ คุณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์ ตราสิ นค้ า บรรจุภั ณ ฑ์ ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพั นธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์ของผู้บริโภคจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ทังหมด
้
400 คน แสดงผล
การวิเคราะห์จาแนกตามตัวแปร ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม ตัวอย่างจาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

111
289
400

27.8
72.2
100

143
126
62
69
400

35.8
31.5
15.5
17.3
100

72
283
45
400

18.0
70.8
11.2
100

186
118
60
36
400

46.5
29.5
15.0
9.0
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55-64 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
ผู้เกษี ยณอายุ
รวม
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 บาท ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

212
86
68
34
400

53.0
21.5
17.0
8.5
100

จากตาราง 3 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 289 คน คิดเป็ นร้ อยละ
72.3 และเพศชาย จานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.8
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จานวน 143 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.8 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 35-44 ปี จานวน 126 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 มีอายุ
ระหว่าง 55-64 ปี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 มีอายุระหว่าง 45-54 ปี จานวน 62 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 15.5 ตามลาดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จานวน 283 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.8 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.3 ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
จานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 รองลงมาคือ มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 118 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 29.5 มี อ าชี พ ธุ รกิ จ ส่ว นตัว จ านวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 15.0 ผู้เกษี ย ณอายุ
จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือ น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน
15,000 – 25,000 บาท จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0 รองลงมาคือ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 86 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 21.5 มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 35,001 –
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45,000 บาท จ านวน 68 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 17.0 มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 45,001 บาท ขึน้ ไป
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.5
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์
ตราสินค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เสนอค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคุณ ค่าทางโภชนาการ
ดีกว่าผักทัว่ ๆ ไป
2. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มช่วยส่งเสริ มสุขภาพให้ ดี
ขึ ้น
3. ผัก อิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค วามสด กรอบ และ
รสชาติดีกว่าผักทัว่ ไป
รวม
ด้ านตราสินค้ า
1. ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มง่ายต่อการจดจา
2. ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มมีถ้อยคาเฉพาะที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของสินค้ า
3. ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้บริโภค
รวม

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.67 0.783

ดี

3.74 0.777

ดี

3.66 0.776

ดี

3.688 0.701

ดี

3.45 0.761
3.52 0.729

ดี
ดี

3.63 0.745
3.534 0.652

ดี
ดี
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ตาราง 4 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านบรรจุภัณฑ์
1. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาด
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ เลือกซื ้อตามความต้ องการ
2. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทัว่ ไป
3. เลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผักอินทรี ย์ที่ปลอดภัยไม่เป็ น
อันตรายต่อผู้บริโภค ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ (มอก.)
รวม
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
1. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิต
ชัดเจน
2. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มได้ รับมาตรฐานที่เป็ นที่
ยอมรับมาตรฐานความปลอดภัย
3. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มปลอดสารพิษ
รวม
ด้ านคุณค่ าผลิตภัณฑ์
1. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ภาพคุ้มค่ากับราคาที่
ต้ องจ่ายไป
2. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ไปตามแต่ละฤดูกาล
3. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มที่ทา่ นซื ้อทาให้ ท่านรู้สึก
ภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยเกษตรกรไทย และเป็ นการรักษา
สภาพแวดล้ อมด้ วย
รวม

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.67

0.727

ดี

3.49

0.772

ดี

3.72

0.740

ดี

3.627

0.639

ดี

3.97

0.786

ดี

3.92

0.760

ดี

3.86
3.916

0.787
0.710

ดี
ดี

3.63

0.804

ดี

3.66

0.795

ดี

3.77

0.809

ดี

3.683

0.714

ดี
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ตาราง 4 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีหลากหลายประเภท ได้ แก่
ผักตระกูลกะหล่า ตระกูลแตง ตระกูลถัว่ ตระกูลอื่น ๆ เช่น
ข้ าวโพด ขึ ้นฉ่าย เป็ นต้ น
2. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีให้ บริโภคตลอดทังปี
้ และ
ตามฤดูกาล
3. ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีให้ เลือกหลากหลายจาก
แหล่งผลิตทังภายในและต่
้
างประเทศ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.73

0.774

ดี

3.76

0.759

ดี

3.62

0.773

ดี

3.701

0.699

ดี

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูล
ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.688 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มช่วย
ส่งเสริ มสุขภาพให้ ดีขึ ้น ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการดีกว่าผัก ทัว่ ๆ ไป
และผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีความสด กรอบ และรสชาติดีกว่าผักทัว่ ๆ ไป โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 3.67 และ 3.66 ตามลาดับ
ด้ านตราสินค้ า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.534 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้บริ โภค ตรา
สินค้ าเลมอนฟาร์ มมีถ้อยคาเฉพาะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสินค้ า และตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มง่าย
ต่อการจดจาโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 3.52 และ 3.45 ตามลาดับ
ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านบรรจุ
ภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.627 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ต อบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ผัก อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับผักอินทรี ย์ที่ปลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภคผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
(มอก.) ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ เลือกซื ้อตาม
ความต้ องการ และผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทัว่ ไป โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 3.67 และ 3.49 ตามลาดับ
ด้ า นความปลอดภั ยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้บริ โภคมี ค วามคิดเห็ น ต่อปั จ จัย ด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.916
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ระบุ วัน เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต ชัด เจน ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ได้ รั บ
มาตรฐานที่ เป็ นที่ ยอมรับมาตรฐานความปลอดภัย และผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ปลอด
สารพิษโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 3.92 และ 3.86 ตามลาดับ
ด้ านคุ ณค่ าผลิตภั ณ ฑ์ ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น ต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ าน
คุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.683 เมื่ อพิจารณารายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ ผักอิ นทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มที่ท่าน
ซื ้อทาให้ ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรไทย และเป็ นการรักษาสภาพแวดล้ อมด้ วย
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดูกาล และผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ภาพคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 3.66 และ
3.63 ตามลาดับ
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ต่อปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.701
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีให้ บริ โภคตลอดทัง้ ปี และตามฤดูกาล ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมี
หลากหลายประเภท ได้ แก่ ผักตระกูลกะหล่า ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูล อื่น ๆ เช่น ข้ าวโพด
ขึน้ ฉ่ าย เป็ น ต้ น และผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ให้ เลื อกหลากหลายจากแหล่งผลิต ทัง้
ภายในและต่างประเทศ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76 3.73 และ 3.62 ตามลาดับ
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา
การประชาสัม พัน ธ์ การส่ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการจัด กิ จ กรรมพิ เศษ เสนอ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ
ด้ านการโฆษณา
1. การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ของเลมอนฟาร์ ม
มีความน่าสนใจ
2. การโฆษณาผ่าน website สามารถสื่อถึงคุณค่าของ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มได้ เป็ นอย่างดี
3. การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ของเลมอนฟาร์ ม ทาให้
ทราบถึงคุณสมบัตเิ ด่นของผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
รวม
ด้ านการประชาสัมพันธ์
1. มีการร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้ านเชิญแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
สาขาต่าง ๆ มาให้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ
2. มีการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง เช่น เซเลบริ ตี ้คนรุ่นใหม่
มาเชิญชวนให้ เลือกซื ้อผักอินทรี ย์ทาให้ อยากลองซื ้อมาบริ โภค
3. การเป็ นผู้สนับสนุนทางรายการโทรทัศน์ ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภค
สนใจเลมอนฟาร์ มและผลิตภัณฑ์มากขึ ้น
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.07

0.777

ปานกลาง

3.24

0.838

ปานกลาง

3.17

0.854

ปานกลาง

3.161

0.739

ปานกลาง

3.32

0.877

ปานกลาง

3.32

0.908

ปานกลาง

3.25

0.871

ปานกลาง

3.295

0.786

ปานกลาง
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ตาราง 5 (ต่อ)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1. การจัดรายการซื ้อ 1 แถม 1 มีสว่ นในการช่วยดึงดูดลูกค้ ามากขึ ้น
2. มีสว่ นลดที่นา่ ดึงดูดใจเมื่อเป็ นสมาชิก เช่น รายการ
Promotion เดือน พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 1015%
3. มีคปู องสาหรับซื ้อสินค้ าให้ ตามคะแนนที่สะสมทาให้
อยากซื ้ออย่างต่อเนื่อง
รวม
ด้ านการตลาดทางตรง
1. มีการแจ้ งสิทธิพิเศษ หรื อรายละเอียดสินค้ าใหม่ๆ
หรื อมอบสิทธิพิเศษให้ ผา่ นทาง Facebook หรื อ Line
2. มีการจัดทาแผ่นพับ เพื่อแจกให้ ลกู ค้ า และประชาชนทัว่ ๆ ไป
3. มีการจัดตกแต่งสถานที่ขายสินค้ าให้ ดนู า่ สนใจ และทันสมัย
เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ลกู ค้ าเข้ าเยี่ยมชม
รวม
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลกินผัก
ผลไม้ อินทรี ย์
2. มีการจัดกิจกรรมให้ ลกู ค้ าพบเกษตรกรเจ้ าของผลผลิต เพื่อให้
ลูกค้ ารู้จกั ผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น เช่น การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ ม
เกษตรอินทรี ย์
3. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่นา่ สนใจ เช่น เวทีสขุ ภาพ
รวม

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.80
3.79

0.933
0.900

ดี
ดี

3.76

0.879

ดี

3.781

0.840

ดี

3.59

0.877

ดี

3.29
3.58

0.882
0.816

ปานกลาง
ดี

3.487

0.737

ดี

3.56

0.850

ดี

3.57

0.814

ดี

3.56
3.562

0.868
0.769

ดี
ดี
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูล
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า
ด้ านการโฆษณา ผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.161 เมื่อพิจารณาราย
ข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น ในระดับปานกลางทุกข้ อ ได้ แก่ การโฆษณาผ่าน
website สามารถสื่อถึงคุณค่าของผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มได้ เป็ น อย่างดี การโฆษณาทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ของเลมอนฟาร์ ม ทาให้ ทราบถึงคุณสมบัตเิ ด่นของผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม และ
การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ของเลมอนฟาร์ ม มี ความน่าสนใจโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
3.17 และ 3.07 ตามลาดับ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.295 เมื่อ
พิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดับปานกลางทุกข้ อ ได้ แก่ มีการ
ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้ านเชิญแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาให้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ
สุขภาพ และมี การใช้ บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง เช่น เซเลบริ ตีค้ นรุ่ นใหม่ม าเชิ ญ ชวนให้ เลื อกซื อ้ ผัก
อินทรี ย์ทาให้ อยากลองซื ้อมาบริโภค โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือ3.32 การเป็ นผู้สนับสนุนทางรายการ
โทรทัศน์ ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคสนใจเลมอนฟาร์ มและผลิตภัณฑ์มากขึ ้นโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25
ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.781 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ การจัดรายการ
ซือ้ 1 แถม 1 มี ส่วนในการช่วยดึงดูดลูกค้ ามากขึน้ มี ส่วนลดที่ น่าดึงดูดใจเมื่ อเป็ นสมาชิก เช่น
รายการ Promotion เดือน พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-15% และมีคปู องสาหรับซื ้อ
สินค้ าให้ ตามคะแนนที่ สะสมทาให้ อยากซือ้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.80 3.79 และ
3.76 ตามลาดับ
ด้ านการตลาดทางตรง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้ านการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.487 เมื่อพิจารณา
รายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี 2 ข้ อ ได้ แก่ มีการแจ้ งสิทธิพิเศษ หรื อ
รายละเอี ย ดสิ น ค้ าใหม่ ๆ หรื อ มอบสิ ท ธิ พิ เศษให้ ผ่า นทาง Facebook หรื อ Line และมี ก ารจัด
ตกแต่งสถานที่ขายสินค้ าให้ ดนู ่าสนใจ และทันสมัย เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ลกู ค้ าเข้ าเยี่ยมชม โดยมี
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ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59 และ 3.58 มี การจัดทาแผ่นพับ เพื่ อแจกให้ ลูกค้ า และประชาชนทั่ว ๆ ไป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.29
ด้ านการจัด กิจกรรมพิเศษ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.562 เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ดี ทุก ข้ อ ได้ แ ก่ มี ก ารจัด
กิ จ กรรมให้ ลูก ค้ า พบเกษตรกรเจ้ า ของผลผลิ ต เพื่ อ ให้ ลูก ค้ ารู้ จัก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดี ขึน้ เช่น การจัด
กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลกินผักผลไม้ อินทรี ย์ และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่นา่ สนใจ เช่น
เวทีสขุ ภาพ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือ 3.56
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4. ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล พ ฤ ติ ก รรม ก ารซื ้ อ ผั ก อิ น ท รี ย์ ข อ งผู้ บ ริ โภ ค
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 6 แสดงจานวนและร้ อยละของพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ของผู้บริ โภคจากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
1. เหตุผลในการซื ้อ
เพื่อสุขภาพ
คุณภาพของสินค้ า
ความสดใหม่
ความสะอาด/ปลอดสารพิษ
รวม
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์
ผักที่นิยมใช้ บริโภคสด เช่น แตงกวา มะเขือเทศ
ผักที่นิยมทาให้ สกุ ก่อนบริโภค เช่น คะน้ า ดอกกะหล่า
ผักที่นิยมนามาปรุงแต่ง เช่น ต้ นหอม โหระพา
ผักสลัดต่างๆ
กระเช้ าสุขภาพ
รวม
3. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์
บุคคลในครอบครัว
เพื่อน
คนรัก หรื อคูส่ มรส
สังคมหรื อเครื อข่ายผู้บริโภคผักผลไม้ อินทรี ย์ด้วยกัน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

119
128
22
131
400

29.8
32.0
5.4
32.8
100

67
146
20
145
22
400

16.8
36.5
5.0
36.3
5.5
100

284
22
46
48
400

71.0
5.5
11.5
12.0
100

จากตาราง 6 แสดงจานวนและร้ อยละของของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากร้ านเลมอนฟาร์ มเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
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เหตุผลในการซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื ้อเพราะความ
สะอาด/ปลอดสารพิษ จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 รองลงมาคือ มีเหตุผลในการซื ้อเพราะ
คุณ ภาพของสินค้ าจานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 มีเหตุผลในการซือ้ เพื่อสุขภาพ จานวน
119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.8 มีเหตุผลในการซื ้อเพราะความสดใหม่ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.5 ตามลาดับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทผักที่นิยม
ทาให้ สุกก่อนบริ โภค เช่น คะน้ า ดอกกะหล่า จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมาคือ
เลือกประเภทผักสลัด ต่าง ๆ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 เลือกประเภทผักที่นิยมบริ โภค
สด เช่น แตงกวา มะเขื อเทศ จ านวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.8 เลือกประเภทกระเช้ าสุขภาพ
จ านวน 22 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 5.5 เลื อ กประเภทผัก ที่ นิ ย มมาปรุ ง แต่ง เช่น ต้ น หอม โหระพา
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0 ตามลาดับ
ผู้ ท่ ีมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผักอินทรี ย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีบคุ คลในครอบครัวเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์ จานวน 284 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 71.0 รองลงมาคือ มี สังคมหรื อเครื อข่ายผู้บริ โภคผักผลไม้ อินทรี ย์ด้วยกัน เป็ นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 มีคนรักหรื อคูส่ มรส
เป็ นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 มีเพื่อน
เป็ นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงค่าต่ าสุด ค่า สูง สุด ค่า เฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของพฤติก รรมการซื อ้
ผักอินทรี ย์ของผู้บริโภคจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อต่อครัง้
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ท่านจะแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
หรื อไม่

Min Max

X

S.D.

20 5,000 367.37 419.416
1
21 4.24 3.612
1
5 3.80 0.575

จากตารางที่ 7 แสดงค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ของผู้บริโภคจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

96
ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ต่ อครั ง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี คา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ต่าสุดเท่ากับ 20 บาท สูงสุดเท่ากับ 5,000 บาท โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 367.37
และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 419.416
จานวนครั ง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการ
ซื อ้ ต่ อ เดื อ น ต่ า สุด เท่ า กับ 1 สูง สุด เท่ า กับ 21 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.24 และมี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.612
การแนะน าเพื่ อนให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีการแนะนาให้ เพื่อนมาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ต่าสุดเท่ากับ 1 สูงสุด
เท่ากับ 5 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.575
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิงอนุ มานเพื่ อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี พ ฤติก รรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0 : เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม เป็ นอิสระกันจากกัน (Independent ttest) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig 2-tailed Sig.
มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 8 ตาราง 9 และตาราง 10
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดัง
ตารางที่ 8
ตาราง 8 แสดงค่า ความแปรปรวนพฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม Levene’s Test for Equal of Variances
ในเขตกรุงเทพมหานคร
F
Sig.
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้

1.446

0.230

ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน

0.002

0.964

ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

7.110

0.008**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 8 พบว่าพฤติกรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ และด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดย
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.230 และ 0.964 ซึ่งมากกว่า ระดับนัยสาคัญ ที่ต้องการ
ทดสอบที่ระดับ 0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนประชากรทัง้ สองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน จึงใช้ ค่า ttest ในกรณีของ Equal variances assume ดังตาราง 8
ส่วนด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.008 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนประชากรทังสองกลุ
้
่มแตกต่างกัน จึงใช้
ค่า t-test ในกรณีของ Equal variances not assumed ดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงความแตกต่า งของพฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ และด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ย
ต่อเดือนจาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร

เพศ

X

ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อ
ผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ย
ต่อเดือน

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

376.31
363.94
4.17
4.27

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

335.768
447.891
3.615
3.617

0.264

Sig.
(2tailed)
398 0.792

-0.253

398

0.800

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื อ้ ผัก อินทรี ย์ต่อครัง้ และด้ าน
จ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อ เดื อ นจ าแนกตามเพศ โดยใช้ Independent sample t-test
พบว่า
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ ต่ อ ครั ง้ มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.792 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.800 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวน
ครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อ เดื อ นไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 10 แสดงความแตกต่า งของพฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครจาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ าน
เลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร เพศ

t-test for Equality of Means

Sig.
(2-tailed)
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์ ชาย 3.70 0.627 -1.988 178.945 0.048*
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
หญิง 3.84 0.551
X

S.D.

t

df

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 เมื่อพิจารณาค่า Sig. จากค่า t-test ในส่วน Equal variances not
assumed พฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง
กัน มี พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนา
เพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานโดยเพศหญิ งมีการแนะนาเพื่ อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มสูงกว่าเพศชาย
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้
ดังนี ้
H0 : อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกันให้ ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ One Way ANOVA แต่หากค่าแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่ม แตกต่า งกัน ให้ ท ดสอบสมมติฐ านจากสถิ ติ Brown-Forsythe ถ้ า สมมติฐ านข้ อ ใดปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อยหนึง่ คูท่ ี่แตกต่างกัน จะ
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น าไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังต่อไปนี ้
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนอย่างน้ อยหนึง่ กลุ่มแตกต่างจากกลุม่ อื่น
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดัง
ตารางที่ 11
ตาราง 11 แสดงค่า ความแปรปรวนพฤติก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร

Levene
Statistic

ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ ม าซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม

0.376
4.344
4.951

df1

df2
3
3
3

396
396
396

Sig.
0.770
0.005**
0.002**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ อายุโดยใช้ Levenes’s test พบว่า
ด้ า นค่า ใช้ จ่ ายเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ ต่อ ครั ง้ มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.770 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ สถิติ One Way ANOVA ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังตารางที่ 12
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ส่วนพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านจ านวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.005 และ 0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีคา่ ความ
แปรปรวนของแต่ก ลุ่ม อายุแตกต่างกัน นั่น คื อปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) จึงใช้ สถิติ Brown-Forsytheในการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 13

ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุม่ อายุ โดยใช้ One Way ANOVA

พฤติกรรมการซือ้
แหล่ งความ
ผักอินทรีย์
แปรปรวน
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อ ระหว่างกลุม่

432257.834

ผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้

69755885.9 396 176151.227

ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

3 144085.945 0.818 0.485

70188143.75 399

จากตาราง 12 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามกลุม่ อายุ โดยใช้ One Way ANOVA
ด้ า นค่า ใช้ จ่ ายเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ ต่อ ครั ง้ มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.485 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 13 แสดงความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนกตามกลุม่ อายุ โดยใช้ Brown-Forsythe
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ย
ต่อเดือน
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

สถิตทิ ่ ีใช้
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistica df1

df2

Sig.

1.505

3 384.484 0.213

3.713

3 284.177 0.012*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้ Brown-Forsythe
ในการทดสอบ พบว่า
ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. 0.213 ซึ่งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ใน
การซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ส่ ว นด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม เขต
กรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig. 0.012 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และ
ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกันมี พ ฤติกรรมการซือ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผล
ดังตาราง 14
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ตาราง 14 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม
จาแนกตามกลุม่ อายุ ด้ วย Dunnett’s T3

อายุ

X

25-34 ปี
3.70

25-34 ปี

3.70

-

35-44 ปี

3.80

45-54 ปี

3.98

55-64 ปี

3.84

35-44 ปี
3.80
-0.102
(0.561)
-

45-54 ปี
3.98
-0.285
(0.025)*
-0.182
(0.251)
-

55-64 ปี
3.84
-0.141
(0.438)
-0.039
(0.996)
-0.143
(0.665)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเล
มอนฟาร์ ม จาแนกตามกลุม่ อายุเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 45-54 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.025
ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า ผู้ บริ โภคที่ มี อ ายุ 25-34 ปี กั บ ผู้ บริ โภคที่ มี อ ายุ 45-54 ปี มี
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 25-34 ปี
มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มน้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.285
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สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0 : ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมี พฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มไม่
แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมี พ ฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ One Way ANOVA และหากค่าแปรปรวนของแต่
ละกลุ่ม แตกต่า งกัน ให้ ท ดสอบความแตกต่า งด้ ว ยสถิ ติ Brown-Forsythe ถ้ า สมมติฐ านข้ อ ใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่แตกต่าง
กั น จะน าไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังต่อไปนี ้
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนอย่างน้ อยหนึง่ กลุ่มแตกต่างจากกลุม่ อื่น
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดัง
ตารางที่ 15
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ตาราง 15 แสดงค่ าความแปรปรวนพฤติ กรรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครจาแนกตามกลุม่ ระดับการศึกษาโดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร

Levene
Statistic

ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ ม าซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม

5.105
2.834
4.452

df1

df2
2
2
2

397
397
397

Sig.
.006**
.060
.012*

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาโดยใช้ Levenes’s
test พบว่า
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.060 ซึ่งมากกว่า
0.05 หมายความว่ามี ค่าความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่ม ระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน นั่นคื อ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1) จึง ใช้ One Way ANOVAในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 16
ส่วนด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ และด้ านการแนะนาเพื่อนให้
มาซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.006 และ 0.012 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05
หมายความว่า มี ค่าความแปรปรวนประชากรของแต่กลุ่ม ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน นั่นคื อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ Brown-Forsytheในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังตารางที่ 17
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ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุม่ ระดับการศึกษาโดยใช้ One Way ANOVA
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์ แหล่ งความ
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
แปรปรวน
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อ
ระหว่างกลุม่
โดยเฉลี่ยต่อเดือน
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

41.732 2 20.866 1.604 0.202
5164.258 397 13.008
5205.990 399

จากตาราง 16 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา โดย
ใช้ One Way ANOVA
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.202 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 17 แสดงความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนกตามกลุม่ ระดับการศึกษา โดยใช้ Brown-Forsythe
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

สถิตทิ ่ ีใช้
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistica df1

df2

Sig.

0.458

2 103.003 0.634

3.303

2 125.626 0.040*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา โดย
ใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่า
Sig. 0.634 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ส่วนด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีค่า Sig.
0.040 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านการแนะนาเพื่อน
ให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ ปรากฏผลดังตาราง 18
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ตาราง 18 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนก
ตามกลุม่ ระดับการศึกษาด้ วยวิธี Dunnett’s T3

ระดับการศึกษา
X

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.97

ต่ากว่าปริญญา
ตรี
3.97
-

3.78
3.67

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

3.78
0.195
(0.090)
-

3.67
0.306
(0.074)
0.111
(0.677)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ ม จาแนกตามกลุ่มระดับการศึกษาเป็ นรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทาง
สถิติ ได้ ดงั นี ้
H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แ ตกต่างกันให้
ทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ One Way ANOVA และหากค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ Brown-Forsythe ถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก
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(H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะน าไป
เป รี ยบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบ แบ บ Least Significant
Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังต่อไปนี ้
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนอย่างน้ อยหนึง่ กลุ่มแตกต่างจากกลุม่ อื่น
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดัง
ตารางที่ 19

ตาราง 19 แสดงค่ าความแปรปรวนพฤติ กรรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครจาแนกตามกลุม่ อาชีพโดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

Levene
df1 df2
Statistic
2.924
2.862
13.127

Sig.

3 396 .034*
3 396 .037*
3 396 .000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ อาชีพโดยใช้ Levenes’s test พบว่า
ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดย
เฉลี่ ย ต่อเดื อ น และด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ ม าซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค่า Sig.
เท่ า กั บ 0.034, 0.037 และ 0.000 หมายความว่า มี ค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม อาชี พ

110
แตกต่างกัน นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ BrownForsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 20
ตาราง 20 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ด้ านจานวนครัง้
ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนก
ตามกลุม่ อาชีพโดยใช้ Brown-Forsythe
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้
ด้ าน จ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย
ต่อเดือน
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

สถิตทิ ่ ีใช้
BrownForsythe
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistica df1

df2

Sig.

69.656

0.845

0.273

3

3.370

3 241.837 0.019*

9.329

3 180.065 0.000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อจาแนกตามกลุ่ม อาชีพ โดยใช้ BrownForsythe ในการทดสอบ พบว่า
ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ จาแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยใช้
สถิ ติ Brown-Forsythe พบว่า มี ค่า Sig. 0.845 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุม่ อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยใช้ สถิติ
Brown-Forsythe พบว่า มี ค่า Sig. 0.019 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่ม อาชีพ ที่แตกต่างกันมี พ ฤติกรรมการซือ้ ผัก
อินทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจ านวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผลดังตาราง 21
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนกตามกลุ่ม
อาชี พ โดยใช้ ส ถิ ติ Brown-Forsythe พบว่า มี ค่ า Sig. 0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มอาชีพ ที่ แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผล
ดังตาราง 22
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ตาราง 21 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ด้ วย Dunnett’s T3

อาชีพ
X

ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4.02

พนักงานบริษัทเอกชน

4.36

ธุรกิจส่วนตัว

3.77

ผู้เกษียณอายุ

5.81

ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.02

พนักงาน
บริษัทเอกชน

ธุรกิจ
ส่วนตัว

ผู้
เกษียณอายุ

4.36

3.77

5.81

-

-0.343
(0.977)

0.255
(0.986)

-1.784
(0.026)*

-

0.598
(0.775)

-1.441
(0.187)

-

-2.039
(0.009)**
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 21 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน จาแนก
ตามกลุม่ อาชีพเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
ผู้ บริ โภคที่ มี อ าชี พ เป็ นข้ าราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กั บ ผู้ บริ โภคที่ เป็ นผู้
เกษี ยณอายุ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ เป็ น
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้บริ โภคที่เป็ นผู้เกษี ยณอายุ มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มี อาชีพ เป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพ ฤติกรรมการซื ้อผัก
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อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน น้ อยกว่าผู้บริโภคที่เป็ นผู้
เกษียณอายุ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.784
ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว กับผู้บริ โภคที่เป็ นผู้เกษี ยณอายุ มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.009ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.01หมายความว่ า ผู้ บริ โภคที่ มี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว กั บ ผู้ บริ โภคที่ เป็ นผู้
เกษี ยณอายุ มีพ ฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดย
เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01โดยผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ ธุรกิ จ
ส่วนตัว มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน น้ อยกว่าผู้บริโภคที่เป็ นผู้เกษียณอายุ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.039
ตาราง 22 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อ นให้ ม าซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม
จาแนกตามกลุม่ อาชีพ ด้ วย Dunnett’s T3

อาชีพ
X

ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3.69

พนักงานบริษัทเอกชน 3.80
ธุรกิจส่วนตัว

3.93

ผู้เกษียณอายุ

4.17

ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3.69
-

พนักงาน ธุรกิจส่วนตัว ผู้เกษียณอายุ
บริษัทเอกชน
3.80

3.93

4.17

-0.108
(0.380)

-0.245
(0.012)*

-0.478
(0.000)**

-

0.137
(0.331)

-0.370
(0.008)**

-

-0.233
(0.281)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 22 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเล
มอนฟาร์ ม จาแนกตามกลุม่ อาชีพเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่ ว นตัว มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.012 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า ผู้ บริ โ ภคที่ มี อ าชี พ เป็ น
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ เป็ น ข้ าราชการ/พนักงานรัฐ วิส าหกิ จ มี
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.245
ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ เป็ น ข้ า ราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กับ ผู้บ ริ โภคที่ เป็ น ผู้
เกษี ยณอายุ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ เป็ น
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้บริ โภคที่ เป็ นผู้เกษี ยณอายุ มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภคที่ มีอาชีพ เป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม น้ อยกว่าผู้บริโภคที่เป็ นผู้เกษียณอายุโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.478
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน กับผู้บริ โภคที่เป็ นผู้เกษี ยณอายุ มี
ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.008 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.01หมายความว่ า ผู้ บริ โ ภคที่ มี อ าชี พ เป็ นพนั ก งาน
บริษัทเอกชน กับผู้บริ โภคที่เป็ น ผู้เกษี ยณอายุ มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม น้ อยกว่า
ผู้บริโภคที่เป็ นผู้เกษียณอายุ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.370
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้ ผักอินทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
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H0 : รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มไม่
แตกต่างกัน
H1 : รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่า ความ
แปรปรวนที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แ ตกต่างกันให้
ทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ One Way ANOVAและหากค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ Brown-Forsythe ถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะน าไป
เป รี ยบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบ แบ บ Least Significant
Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังต่อไปนี ้
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนอย่างน้ อยหนึง่ กลุ่มแตกต่างจากกลุม่ อื่น
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ร ะดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดัง
ตารางที่ 23
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ตาราง 23 แสดงค่ าความแปรปรวนพฤติ กรรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครจาแนกตามกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร

Levene
df1 df2
Statistic

ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
0.924
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
11.373
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม 9.987

Sig.

3 396 .429
3 396 .000**
3 396 .000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ของแต่ ล ะกลุ่ ม รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น โดยใช้
Levenes’s test พบว่า
ด้ า นค่า ใช้ จ่ ายเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ ต่อ ครั ง้ มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.429 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่าง
กัน นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ One Way ANOVA
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 24
ส่วนด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า มีคา่
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 23
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ One Way ANOVA
พฤติกรรมการซือ้ ผัก แหล่ งความ
SS
df
MS
F
Sig.
อินทรี ย์จากร้ าน
แปรปรวน
เลมอนฟาร์ ม
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยใน
ระหว่างกลุม่
2263132.499 3 754377.500 4.398 0.005**
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ภายในกลุม่
67925011.250 396 171527.806
รวม
70188143.750 399
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 24 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างของพฤติกรรมการซือ้
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามกลุ่ม รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
โดยใช้ One Way ANOVA
ด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครัง้ ในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.01 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครัง้ ในการซื ้อผักอิ นทรี ย์ต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ดังตาราง 25
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ตาราง 25 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครัง้ ในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ จาแนกตามกลุ่ม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนด้ วย Least Significant Difference (LSD)

รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
X

15,000-25,000
บาท

315.80

25,001-35,000
บาท

389.53

35,001-45,000
บาท

520.74

15,00025,000
บาท
315.80
-

25,00135,000
บาท
389.53
-73.733
(0.165)

35,00145,000
บาท
520.74
-204.933
(0.000)**

45,001 บาท
ขึ ้นไป

-

-131.200
(0.052)

63.358
(0.451)

-

194.559
(0.026)*

45,001 บาทขึ ้นไป 326.18

326.18
-10.375
(0.892)

-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครัง้ ในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้
จาแนกตามกลุ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ใน
การทดสอบพบว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,000-25,000 บาท กับ ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้
เฉลี่ ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า
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ผู้บริ โภคที่มีผ้ บู ริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มี พ ฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านค่าใช้ จ่าย
ค่า เฉลี่ ย ในการซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์ ต่อ ครั ง้ แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดย
ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,000-25,000 บาท มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีผ้ บู ริโภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 204.933
ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน 35,001-45,000 บาท กับ ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 45,001 บาทขึ น้ ไป มี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.026 ซึ่ ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่ า
ผู้บริ โภคที่มีผ้ บู ริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท กับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาทขึ ้นไป มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มี พ ฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ มากกว่าผู้บริ โภคที่มีผ้ ูบริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 194.559

ตาราง 26 แสดงความแตกต่างกันของพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsythe
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์เลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ย
ต่อเดือน
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

สถิตทิ ่ ีใช้
BrownForsythe
BrownForsythe

Statistica df1

df2

Sig.

11.039

3 170.088 0.000**

1.021

3 120.511 0.386

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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จากตาราง 26 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อจาแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้ BrownForsythe ในการทดสอบ พบว่า
ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดือน จาแนกตามรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน
พบว่า มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนที่ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผลดังตาราง 27
ส่วนด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น มี ค่า Sig. 0.386 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคื อ ยอมรั บสมมติ ฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์ ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอินทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 27 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน จาแนกตามกลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนด้ วย Dunnett’s T3

รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
X

15,000-25,000
บาท

4.97

25,001-35,000
บาท

3.38

35,001-45,000
บาท

2.94

15,00025,000
บาท
4.97
-

25,00135,000
บาท
3.38
1.588
(0.001)**

35,00145,000
บาท
2.94
2.031
(0.000)**

45,001 บาท
ขึ ้นไป

-

-0.443
(0.737)

-1.116
(0.434)

-

-1.559
(0.082)

45,001 บาทขึ ้นไป 326.18

4.50
0.472
(0.976)

-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 27 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน จาแนก
ตามกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,000-25,000 บาท กับ ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้
เฉลี่ ย ต่อ เดื อน 25,001-35,000 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีผ้ บู ริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ใน
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การซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01โดยผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,000-25,000 บาท มี พ ฤติกรรมการซื อ้ ผักอิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ าน
จ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดื อนมากกว่าผู้บ ริ โภคที่ มี ผ้ ูบ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือ น
25,001-35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.588
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กับผู้บริ โภคที่มี รายได้
เฉลี่ ย ต่อ เดื อน 35,001-45,000 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีผ้ บู ริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ านจานวนครัง้ ใน
การซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01โดยผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ ย ต่อเดือ น 15,000-25,000 บาท มี พ ฤติก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ด้ า น
จ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่าผู้บ ริ โภคที่ มี ผ้ ูบ ริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือ น
35,001-45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.031
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลาย
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
H1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
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ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
สองตัวที่ เป็ นอิส ระต่อกันหรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่ อค่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 28 ส าหรับพฤติกรรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
ตาราง 28 แสดงการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านผลิ ตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
ด้ านค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรีย์ต่อครั ง้

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์

r

ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้ านตราสินค้ า
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

-0.195
-0.133
-0.106
-0.278
-0.228
-0.206
-0.236

Sig.
(2 tailed)
0.000**
0.008**
0.034*
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ระดับ
ความสัมพันธ์
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ทิศทาง
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
คุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้ พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวม มี ค่า Sig.(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า
0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ โดยรวมมี ความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.236 แสดง
ว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กันในระดับ ต่าและเป็ นไปในทิ ศทางตรงข้ าม กล่าวคื อ ถ้ าผู้บริ โภคมี ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ ลดลง และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐ าน โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัม พัน ธ์ (r) เท่า กับ -0.195 แสดงว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า มากและเป็ น ไปในทิ ศ
ทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดี
ขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ า นตราสิ น ค้ า กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผักอิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ต่อ ครั ง้ มี ค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.008 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จ จัย ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ านตราสิ นค้ า มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัม พัน ธ์ (r) เท่ ากับ -0.133 แสดงว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า มากและเป็ น ไปในทิ ศ
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ทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้ าดีขึ ้น จะ
ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ต่อ ครั ง้ มี ค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.034 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จ จัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านบรรจุภัณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ สมมติฐ าน โดยมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์ (r) เท่ ากับ -0.106 แสดงว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า มากและเป็ น ไปในทิ ศ
ทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ดีขึ ้น จะ
ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ มี ค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ า ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.278 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับ ต่ าและเป็ น ไปในทิ ศ ทางตรงข้ าม กล่าวคื อ ถ้ าผู้บ ริ โภคมี ค วามคิด เห็ น ต่อปั จ จัย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ ลดลง
ด้ านคุณค่ าผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.228 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม
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กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ ดีขึ ้น จะทาให้
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านความหลากหลายของผลิต ภั ณ ฑ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มีคา่ Sig.
(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง มี ค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.206 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั
ในระดับ ต่ าและเป็ น ไปในทิ ศ ทางตรงข้ าม กล่าวคื อ ถ้ าผู้บ ริ โภคมี ค วามคิด เห็ น ต่อปั จ จัย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดี ขึ ้น จะทาให้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้ ลดลง
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านจ านวนครัง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดื อนสามารถเขี ยนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
H1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวน
ครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
สองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน หรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
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ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 27 สาหรับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ตาราง 29 แสดงการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านผลิ ตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้ านตราสินค้ า
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่ อเดือน
r
-0.039
-0.042
-0.036
-0.167
-0.120
-0.090
-0.104

Sig.
(2 tailed)
0.432
0.400
0.478
0.001**
0.016*
0.071
0.038*

ระดับ
ความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่ามาก
ต่ามาก
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่ามาก

ทิศทาง
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 29 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่า
ผลิ ตภัณ ฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.038 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย ด้ า น
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ผลิ ตภัณ ฑ์ โดยรวมมี ความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ านโดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ -0.104 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
ต่อ ปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ดี ขึน้ จะท าให้ จ านวนครัง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ยต่อ เดื อ นลดลงและเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านจ านวนครัง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อ เดื อ นมี ค่า Sig. (2 tailed) เท่ ากับ
0.432 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ า นตราสิ น ค้ า กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.4 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้านตราสินค้ า ไม่ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดือนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.478
ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านบรรจุภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ Sig. (2 tailed)
เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อ
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โดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) เท่ากับ -0.167 แสดงว่า มี ความสัม พันธ์ กันในระดับ ต่ามากและ
เป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านคุณค่ าผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดื อ นมี ค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.016 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
(r) เท่า กับ -0.120 แสดงว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า มากและเป็ น ไปในทิ ศ ทางตรงข้ า ม
กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านความหลากหลายของผลิตภั ณ ฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.071 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ าน เลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
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ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
H1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
สองตัวที่เป็ นอิสระต่อกันหรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 30 สาหรับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม
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ตาราง 30 แสดงการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านผลิ ตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรีย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
(2 tailed) ความสัมพันธ์
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
0.176 0.000**
ต่ามาก
เดียวกัน
ด้ านตราสินค้ า
0.190 0.000**
ต่ามาก
เดียวกัน
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
0.192 0.000**
ต่ามาก
เดียวกัน
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 0.237 0.000**
ต่า
เดียวกัน
ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
0.244 0.000**
ต่า
เดียวกัน
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 0.260 0.000**
ต่า
เดียวกัน
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม 0.265 0.000**
ต่า
เดียวกัน
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 30 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
คุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่าง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
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สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.265 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ งเทพมหานครด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้านคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้
มาซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 จึงเป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.176 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับ ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นต่อปั จ จัยด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณ ฑ์ ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ า นตราสิ น ค้ า กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซือ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.190 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านตรา
สินค้ าดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.192 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
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และเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้าน
บรรจุภณ
ั ฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นความปลอดภั ย ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.237 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภค
มี ค วามคิดเห็ น ต่อปั จ จัยด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิ ต ภัณ ฑ์ ดี ขึน้ จะท าให้ ก าร
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านคุณค่ าผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้
มาซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 จึงเป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.244 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ ถ้ าผู้ บริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านความหลากหลายของผลิต ภั ณ ฑ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
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0.260 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภค
มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ดี ขึน้ จะทาให้ การ
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
สมมติฐานข้ อที่ 3 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา
การประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการจัด กิ จ กรรมพิ เศษ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ ม
การขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ ไม่ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
H1: ปั จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
สองตัวที่เป็ นอิสระต่อกันหรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัย สาคัญ
ทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 29 สาหรับพฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้
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ตาราง 31 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้

การสื่อสารการการตลาด
แบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการตลาดทางตรง
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
การสื่อสารการการตลาด
แบบบูรณาการโดยรวม

พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
ด้ านค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรีย์ต่อครั ง้
r
0.019
-0.076
0.139
-0.139
-0.050
-0.095

Sig.
(2 tailed)
0.706
0.128
0.005**
0.005**
0.319
0.057

ระดับ
ความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่ามาก
ต่ามาก
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

ทิศทาง
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการ
จัด กิ จ กรรมพิ เศษ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการโดยรวม มี ค่ า Sig. (2 tailed) เท่ า กั บ 0.057 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การโดยรวมไม่ มี ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ กรรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ด้ านการโฆษณา กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ ย ในการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ ต่อ ครั ง้ มี ค่า Sig. (2 tailed) เท่า กับ
0.706 ซึ่ง มี ค่า มากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บสมมติ ฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซื ้อผัก
อินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านการประชาสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.128 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านการส่ งเสริมการขาย กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.005 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการส่งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ าน เลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานโดยมี
ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ -0.139 แสดงว่า มี ความสัม พันธ์ กันในระดับ ต่า มากและ
เป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการส่งเสริมการขายดีขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านการตลาดทางตรง กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.005 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน โดยมี
ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ -0.139 แสดงว่า มี ความสัม พันธ์ กันในระดับ ต่ามากและ
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เป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการตลาดทางตรง ดีขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านการจั ด กิ จ กรรมพิเศษ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ มีค่า Sig. (2 tailed)
เท่ากับ 0.319 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่ า การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้ า นการจัด กิ จ กรรมพิ เศษไม่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา
การประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการจัด กิ จ กรรมพิ เศษ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ ม
การขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ ไม่ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผั ก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
H1: ปั จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
สองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน หรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัย สาคัญ
ทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 30 สาหรับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
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ตาราง 32 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน

การสื่อสารการการตลาด
แบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการตลาดทางตรง
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
การสื่อสารการการตลาด
แบบบูรณาการโดยรวม

พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์
ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่ อเดือน
R
-0.039
-0.098
-0.099
-0.062
-0.071
-0.091

Sig.
(2 tailed)
0.434
0.050*
0.048*
0.219
0.154
0.070

ระดับ
ความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่ามาก
ต่ามาก
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

ทิศทาง
ตรงข้ าม
ตรงข้ าม
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัด
กิ จกรรมพิ เศษ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการโดยรวม มี ค่ า Sig. (2 tailed) เท่ า กั บ 0.070 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ด้ านการโฆษณา กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.434
ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า การสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการด้ า นการโฆษณาไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อ
โดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านการประชาสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.050 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ าน เลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการ
ซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.098 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ กันในระดับ ต่ามากและ
เป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การด้ านการประชาสัมพันธ์ดีขึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านการส่ งเสริมการขาย กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.048 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อ
โดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ -0.099 แสดงว่า มี ความสัม พันธ์ กันในระดับ ต่ามากและ
เป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การด้ านการส่งเสริมการขายดีขึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านการตลาดทางตรง กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ ง เทพมหานครด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อ เดื อ น มี ค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ
0.219 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการตลาดทางตรง ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
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พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อ
โดยเฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านการจั ด กิ จ กรรมพิเศษ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านจ านวนครัง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดือน มี ค่า Sig. (2 tailed)
เท่ากับ 0.154 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่ า การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการด้ านการจั ด กิ จ กรรมพิ เศษ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ าน
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในร้ านเลมอนฟาร์ ม เขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ ม
การขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ ไม่ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม
H1: ปั จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
สองตัวที่เป็ นอิสระต่อกันหรื อ หาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัย สาคัญ
ทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 31 สาหรับพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม
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ตาราง 33 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม

การสื่อสารการการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ด้ านการตลาดทางตรง
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
การสื่อสารการการตลาดแบบบูรณาการ
โดยรวม

พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์ ด้ านการแนะนาเพื่อน
ให้ มาซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
R
0.166
0.273
0.246
0.301
0.311

Sig.
(2 tailed)
0.001**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

ระดับ
ความสัมพันธ์
ต่ามาก
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

0.316

0.000**

ต่า

เดียวกัน

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 33 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการ
จัด กิ จ กรรมพิ เศษ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม พบว่า พบว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01
นั่นคือปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่าง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.316 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นต่อ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการดีขึน้ จะทาให้ การ
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แนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอินทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม เพิ่ม ขึน้ และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า
ด้ านการโฆษณา กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการโฆษณามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อน
ให้ มาซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.166 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ กันใน
ระดับ ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นต่อ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้ านการโฆษณาดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการประชาสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีคา่ Sig.
(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง มี ค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.273 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการส่ งเสริมการขาย กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีคา่ Sig.
(2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง มี ค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขาย
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.246 แสดงว่า มี
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ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขายดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการตลาดทางตรง กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ค่า Sig. (2
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการด้ า นการตลาดทางตรง มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.301 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการตลาดทางตรงดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการจั ด กิ จ กรรมพิเศษ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มีค่า
Sig. (2 tailed) เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และ
ยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า การสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการจัด
กิ จ กรรมพิ เศษ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.311 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภค
มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษดีขึ ้น จะทาให้ การ
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 34 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย

ด้ านค่ าใช้ จ่าย
เฉลี่ยในการซือ้
ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้

ด้ านการแนะนา
เพื่อนให้ มาซือ้
ผักอินทรีย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม

ด้ านจานวนครัง้
ในการซือ้ โดย
เฉลี่ยต่ อเดือน

สถิตทิ ่ ใี ช้ ใน
การทดสอบ
สมมติฐาน

1. ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ แตกต่ างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่ างกัน
เพศ

-

-

✓

อายุ

-

-

✓

ระดับการศึกษาสูงสุด -

-

✓

อาชีพ

-

✓

✓

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

✓

✓

-

Independent
t-test
Brown-Forsythe
test
Brown-Forsythe
test
Brown-Forsythe
test
One Way
ANOVA& BrownForsythe test

2. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
ด้ านตราสินค้ า

✓

-

✓

✓

-

✓

ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์

✓

-

✓

ด้ านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์

✓

✓

✓

Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
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หมายเหตุ เครื่ องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง/สัมพันธ์กนั )
ตาราง 34 (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย ด้ านค่ าใช้ จ่าย
เฉลี่ยในการซือ้
ผักอินทรีย์ต่อ
ครัง้
ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์
✓
ด้ านความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
โดยรวม

ด้ านจานวนครัง้ ใน
การซือ้ โดยเฉลี่ย
ต่ อเดือน

ด้ านการแนะนา
เพื่อนให้ มาซือ้
ผักอินทรีย์จาก
ร้ านเลมอฟาร์ ม

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

สถิตทิ ่ ใี ช้ ใน
การทดสอบ
สมมติฐาน
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation

3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการโฆษณา

-

-

✓

ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริ ม
การขาย
ด้ านการตลางทางตรง

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

ด้ านการจัดกิจกรรม
พิเศษ
โดยรวม

Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation

หมายเหตุ เครื่ องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง/สัมพันธ์กนั )
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บทที่ 5 สรุ ปผล
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อใช้
เป็ นประโยชน์ ในเชิ งธุ รกิ จ ในการก าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด การส่ งเสริ มการขาย และจัดหา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากที่สุด การสร้ างภาพลักษณ์ ที่มีต่อตราสินค้ า
ให้ เป็ นที่ ไว้ วางใจของผู้ บริ โภค และเพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งแผนการตลาด ส าหรั บ
ผู้ประกอบการ หรื อผู้ที่สนใจในการทาธุรกิจผักอินทรี ย์
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์
ที่ผ้ บู ริโภคซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผักอินทรี ย์
ที่ผ้ บู ริโภคซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือก
ซื ้อผักอินทรี ย์ที่ผ้ บู ริโภคซื ้อจากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านการตลาดทางตรงและด้ านการจัดกิจกรรมพิ เศษ มี ความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนที่
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 64 ปี ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนที่
โดยใช้ สตู รการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2539, น.25-26) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณจานวน
384 ตัวอย่างและเพิ่มจานวนตัวอย่าง 5% ประมาณ 16 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทังหมด
้
400
ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขัน้ ตอนที่ 1 การสุ่ม ตัวอย่า งอย่า งง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจง
ตัวอย่างในแต่ละเขต ที่มีสาขาของร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครตังอยู
้ ่ จานวน 5 เขต
ได้ แก่
เขตปทุมวัน – สาขาเดอะปอร์ ตโิ ก ชิดลม
เขตบางนา
– สาขา เมกกะ บางนา
เขตประเวศ – สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค
เขตหลักสี่
– สาขาตลาดเสรี มาร์ เก็ต เดอะไนน์ พระรามเก้ า
เขตวัฒนา
– สาขาสุขมุ วิท 39
ขั น้ ตอนที่ 2 การก าหน ดตั ว อย่ า งแบ บ โควต้ า (Quota Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ ผ้ ูที่ ซื อ้ หรื อ เคยซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ทัง้ 5 เขต เขตละ 80 ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 3 การเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อ หรื อเคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบ
ตามจานวนที่กาหนดไว้ ในแต่ละสาขา
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เครื่องมือในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลสร้ างเครื่ องมื อหรื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งสร้ างขึ ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการศึกษาค้ นคว้ าแนวคิด
และทฤษฎีจากงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ อง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อใช้ ในการศึกษา ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะ
ด้ านประชากร ศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อ
เดื อ น ของผู้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง มี ลัก ษณะเป็ น แบบสอบถามเป็ น ค าถามที่ มี ค าตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงข้ อเดียวมีจานวน 5 ข้ อ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นแบบสอบถามระดับความสาคัญของปัจจัย
ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มี ค วามสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale) เป็ นระดับการ
วัด ข้ อมู ล ประเภทอั น ตรภาคหรื อ มาตรช่ ว ง (Interval Scale) แบ่ ง ค าถามออกเป็ น 6 ด้ าน
รวมทังหมด
้
18 ข้ อ
ส่ ว นที่ 3 การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการ เป็ น แบบสอบถามระดับ
ความสาคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปั จจัยด้ าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ และการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก
อินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า
ตอบ (Rating Scale) เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคหรื อมาตรช่วง (Interval Scale)
แบ่งคาถามออกเป็ น 5 ด้ าน รวมทังหมด
้
15 ข้ อ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุ งเทพมหานครเป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอิน ทรี ย์ เป็ น แบบสอบถาม
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จานวน 3 ข้ อ และประเภทอัตราส่วน (Ratio) จานวน 3 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง ส ารวจ (Survey Method) เพื่ อศึก ษาถึ งปั จ จัยด้ า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ และการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก
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อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้ อมูลต่าง ๆ มาจากแหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
1. แ ห ล่ งข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก ก ารต อ บ
แบบสอบถามของผู้บริ โภคที่เคยซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มที่อาศัยหรื อมีแหล่งทางานใน
เขตกรุ ง เทพมหานครจ านวน 400 คน โดยขอความร่ ว มมื อ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในการแจก
แบบสอบถาม
2. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ า
และรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ บทความ วารสาร ปริ ญญานิพนธ์ ผลงานวิจยั ต่าง ๆ
และแหล่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
การจัดทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ จดั กระทาข้ อมูลโดยได้ ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้ทาวิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้ องและ
ความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างทาการตอบ และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
นามาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูล นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วมาบันทึกและประมวลผลโดยใช้
โ ป ร แ ก ร ม ส า เร็ จ รู ป SPSS Statistics for Windows, version 23.0 (IBM Corp., Amonk,
N.Y.USA) เพื่อทากาวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 289 คน คิดเป็ นร้ อยละ
72.3 และเพศชาย จานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.8
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จานวน 143 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.8 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 35-44 ปี จานวน 126 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 มีอายุ
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ระหว่าง 55-64 ปี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 มีอายุระหว่าง 45-54 ปี จานวน 62 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 15.5 ตามลาดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จานวน 283 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.8 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.3 ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
จานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 รองลงมาคือ มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 118 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 29.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 มีผ้ เู กษี ยณอายุ จานวน
36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือ น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน
15,000 – 25,000 บาท จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0 รองลงมาคือ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 86 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 21.5 มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 35,001 –
45,000 บาท จ านวน 68 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 17.0 มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 45,001 บาท ขึน้ ไป
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย คุณภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ตราสินค้ า บรรจุภัณ ฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ คุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ และความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ สรุปผลได้ ดงั นี ้
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.688 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มช่วย
ส่งเสริ มสุขภาพให้ ดีขึ ้น ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการดีกว่าผัก ทัว่ ๆ ไป
และผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีความสด กรอบ และรสชาติดีกว่าผัก ทัว่ ๆ ไป โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 3.67 และ 3.66 ตามลาดับ
ด้ านตราสินค้ า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านตราสินค้ า
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.534 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้บริโภค ตรา
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สินค้ าเลมอนฟาร์ มมีถ้อยคาเฉพาะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสินค้ า และตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มง่าย
ต่อการจดจาโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 3.52 และ 3.45 ตามลาดับ
ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านบรรจุ
ภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.627 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ เลมอนฟาร์ มมีบรรจุภัณฑ์สาหรับผักอินทรี ย์ที่
ปลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ (มอก.) ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภัณ ฑ์หลายขนาดเพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ เลือกซือ้ ตามความต้ องการ และผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี บรรจุภัณ ฑ์ ที่มี ลั กษณะเฉพาะที่แตกต่างจากบรรจุภัณ ฑ์ อาหาร
ทัว่ ไป โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 3.67 และ 3.49 ตามลาดับ
ด้ านความปลอดภั ยของผลิต ภั ณ ฑ์ ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.916
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิต ชัดเจน ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มได้ รับมาตรฐานที่
เป็ นที่ ยอมรับมาตรฐานความปลอดภัย และผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ปลอดสารพิ ษโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 3.92 และ 3.86 ตามลาดับ
ด้ านคุ ณค่ าผลิตภั ณ ฑ์ ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ าน
คุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.683 เมื่ อพิจารณารายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์จากร้ า นเลมอนฟาร์ มที่ท่าน
ซื ้อทาให้ ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรไทย และเป็ นการรักษาสภาพแวดล้ อมด้ วย
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดูกาล และผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ภาพคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.77 3.66 และ
3.63 ตามลาดับ
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.701
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ ผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีให้ บริ โภคตลอดทัง้ ปี และตามฤดูกาล ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมี
หลากหลายประเภท ได้ แก่ ผักตระกูลกะหล่า ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลอื่นๆ เช่น ข้ าวโพด
ขึน้ ฉ่ าย เป็ น ต้ น และผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มี ให้ เลื อกหลากหลายจากแหล่งผลิต ทัง้
ภายในและต่างประเทศ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76 3.73 และ 3.62 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัม พันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ
สรุปผลได้ ดงั นี ้
ด้ านการโฆษณา ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.161 เมื่อพิจารณาราย
ข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น ในระดับปานกลางทุกข้ อ ได้ แก่ การโฆษณาผ่าน
website สามารถสื่อถึงคุณค่าของผักอินทรี ย์จากเลมอนฟาร์ มได้ เป็ นอย่างดี การโฆษณาทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ของเลมอนฟาร์ ม ทาให้ ทราบถึงคุณสมบัติเด่นของผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม และ
การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ของเลมอนฟาร์ ม มี ความน่าสนใจโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
3.17 และ 3.07 ตามลาดับ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.295 เมื่อ
พิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อในระดับปานกลางทุกข้ อ ได้ แก่ มีการ
ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้ านเชิญแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาให้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ
สุขภาพ และมีการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น เซเลบริ ตี ้คนรุ่นใหม่มาเชิญชวนให้ เลือกซื ้อผักอินทรี ย์
ท าให้ อ ยากลองซื อ้ มาบริ โภค โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 3.32 การเป็ น ผู้ส นับ สนุน ทางรายการ
โทรทัศน์ ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคสนใจเลมอนฟาร์ มและผลิตภัณฑ์มากขึ ้นโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25
ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.781 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้ อ ได้ แก่ การจัดรายการ
ซือ้ 1 แถม 1 มี ส่วนในการช่วยดึงดูดลูกค้ ามากขึน้ มี ส่วนลดที่ น่าดึงดูดใจเมื่ อเป็ นสมาชิก เช่น
รายการ Promotion เดือน พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-15% และมีคปู องสาหรับซื ้อ
สินค้ าให้ ตามคะแนนที่ สะสมทาให้ อยากซือ้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 3.79 และ
3.76 ตามลาดับ
ด้ านการตลาดทางตรง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้ านการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.487 เมื่อพิจารณา
รายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี 2 ข้ อ ได้ แก่ มีการแจ้ งสิทธิพิเศษ หรื อ
รายละเอี ย ดสิ น ค้ าใหม่ ๆ หรื อ มอบสิ ท ธิ พิ เศษให้ ผ่า นทาง Facebook หรื อ Line และมี ก ารจัด
ตกแต่งสถานที่ขายสินค้ าให้ ดนู ่าสนใจ และทันสมัย เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ลกู ค้ าเข้ าเยี่ยมชม โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และ 3.58 มีการจัดทาแผ่นพับ เพื่ อแจกให้ ลูกค้ า และประชาชนทั่ว ๆ ไป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.29
ด้ านการจัด กิจกรรมพิเศษ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.562 เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ดี ทุก ข้ อ ได้ แ ก่ มี ก ารจัด
กิ จ กรรมให้ ลูก ค้ า พบเกษตรกรเจ้ า ของผลผลิ ต เพื่ อ ให้ ลูก ค้ ารู้ จัก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดี ขึ น้ เช่น การจัด
กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลกินผักผลไม้ อินทรี ย์ และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่นา่ สนใจ เช่น
เวทีสขุ ภาพ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือ 3.56
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ ดงั นี ้
เหตุ ผ ลในการซื อ้ ส่ว นใหญ่ มี เหตุผ ลในการซื อ้ เพราะความสะอาด/ปลอด
สารพิษ จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 รองลงมาคือ มีเหตุผลในการซื ้อเพราะคุณภาพของ
สินค้ าจานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 มีเหตุผลในการซื ้อเพื่อสุขภาพ จานวน 119 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.8 มีเหตุผลในการซื ้อเพราะความสดใหม่ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ตามลาดับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เลือกประเภทผักที่นิยมทาให้ สุกก่อนบริ โภค
เช่น คะน้ า ดอกกะหล่า จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมาคือ เลือกประเภทผักสลัดต่าง ๆ
จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 เลือกประเภทผักที่นิยมบริ โภคสด เช่น แตงกวา มะเขือเทศ
จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.8 เลือกประเภทกระเช้ าสุขภาพ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.5 เลือกประเภทผักที่นิยมมาปรุงแต่ง เช่น ต้ นหอม โหระพา จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0
ตามลาดับ
ผู้ ท่ ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ ส่ วนใหญ่ มี บุค คลใน
ครอบครัวเป็ นผู้ที่มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจเลื อกซื อ้ ผักอินทรี ย์ จ านวน 284 คน คิดเป็ นร้ อยละ
71.0 รองลงมาคือ มีสงั คมหรื อเครื อข่ายผู้บริ โภคผักผลไม้ อินทรี ย์ด้วยกัน เป็ นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื อ้ ผัก อินทรี ย์ จ านวน 48 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 12.0 มี ค นรัก หรื อคู่ส มรสเป็ น ผู้ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผักอินทรี ย์ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 มีเพื่อนเป็ นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ตามลาดับ
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ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ต่ อครั ง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี คา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ต่าสุดเท่ากับ 20 บาท สูงสุดเท่ากับ 5,000 บาท โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 367.37
และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 419.416
จานวนครั ง้ ในการซือ้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื ้อ
ต่อเดือน ต่าสุดเท่ากับ 1 สูงสุดเท่ากับ 21 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.612
การแนะน าเพื่ อนให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีการแนะนาให้ เพื่อนมาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ต่าสุดเท่ากับ 1 สูงสุด
เท่ากับ 5 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.575
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิงอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้
พิจารณาส่วนของพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ด้ าน
ดังนี ้
1. ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
2. ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
3. ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดย
แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศที่ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอิน ทรี ย์ ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านจานวนครัง้ ในการ
ซื ้อต่อเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
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ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านการแนะนาเพื่อน
ให้ ม าซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุที่มีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครั ง้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อ
โดยเฉลี่ ย ต่อ เดื อ นไม่แ ตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านการแนะนาเพื่อน
ให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ บริ โ ภคที่ มี อ ายุ 45-54 ปี มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ า นการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มากที่ สุ ด
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์
ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือ นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านการ
แนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05
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สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์ ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ านจานวนครัง้ ใน
การซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่ เป็ น
ผู้เกษี ย ณอายุ มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ ผักอิน ทรี ย์ ด้ านการแนะน า
เพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยผู้บ ริ โภคที่ เป็ น ผู้เกษี ย ณอายุ มี พ ฤติก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ า นการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มากที่ สุ ด
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 35,001-45,000 บาท มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มากที่สุด
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ ด้ าน
จานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,000-25,000 บาทมี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2 ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้ านตราสิ นค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ ด้ านคุณ ค่าผลิ ตภัณฑ์ และ
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 2.1 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ า นคุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้ านตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และ
ด้ า นความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ผลการศึกษา
พบว่า
ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวม มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่าและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น
จะทาให้ พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านคุณ ภาพผลิตภั ณฑ์ มีความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ดขี ึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ กันในระดับ ต่ามากและ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางตรงข้ าม กล่า วคื อ ถ้ าผู้บ ริ โภคมี ค วามคิด เห็ น ต่อ ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า น
คุณภาพผลิตภัณฑ์ดขี ึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
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ด้ านบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ กันในระดับ ต่ามากและ
เป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ดขี ึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านความปลอดภั ยของผลิตภั ณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์
กันในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ ลดลง
ด้ า นคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่าและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้าน
คุณค่าผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ต่อ
ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้ ลดลง
สมมติฐานที่ 2.2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจ านวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดือน อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ดีขึน้ จะท าให้ พ ฤติกรรมการซื อ้ ผักอิ น ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจ านวนครั ง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านตราสินค้ า ไม่มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จ ากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านบรรจุภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเล
มอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านความปลอดภั ยของผลิตภั ณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ลดลง
ด้ า นคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ยต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ดขี ึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ตราสินค้ า ด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ าน
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ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ดีขึน้ จะทาให้ การแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอินทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม
เพิ่มขึ ้น และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านคุ ณภาพผลิตภั ณฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านตราสิ น ค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
ต่อปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้านตราสินค้ าดี ขึน้ จะทาให้ การแนะนาเพื่ อนให้ ม าซือ้ ผักอินทรี ย์จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านความปลอดภั ยของผลิตภั ณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จาก
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ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ า นคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านความหลากหลายของผลิตภั ณ ฑ์ มี ความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุง เทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมี ความสัม พันธ์ กันในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บ ริ โภคมี ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ ดี ขึน้ จะทาให้ การแนะนา
เพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
สมมติ ฐานข้ อที่ 3 การสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณ าการ ได้ แก่ การโฆษณ า
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในร้ านเลมอนฟาร์ ม เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 3.1 การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ได้ แก่ การโฆษณ า
การประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการจัด กิ จ กรรมพิ เศษ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ของผู้บริโภคในร้ านเลมอนฟาร์ ม เขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ผลการศึกษาพบว่า
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมไม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์
ต่อครัง้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ด้ า นการโฆษณา ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขายดี ขึ ้น จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้
ลดลง
ด้ านการตลาดทางตรง มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการด้ านการตลาดทางตรงดีขึน้ จะทาให้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้
ลดลง
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านค่าใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการซือ้ ผักอินทรี ย์
ต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านที่ 3.2 การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ได้ แก่ การโฆษณ า
การประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการจั ด กิ จ กรรมพิ เศษ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ ข องผู้ บริ โ ภคในร้ านเลมอนฟาร์ ม เขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อ
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เดื อ น อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ า นการโฆษณา ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ดีขึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ามากและเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการด้ านการส่งเสริมการขายดีขึ ้น จะทาให้ จานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ด้ านการตลาดทางตรง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ านจ านวนครั ง้ ในการซื อ้ โดยเฉลี่ ย ต่อเดื อนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ าน เลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านที่ 3.3 การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ได้ แก่ การโฆษณ า
การประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการจั ด กิ จ กรรมพิ เศษ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ ข องผู้ บริ โ ภคในร้ านเลมอนฟาร์ ม เขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ มาซือ้ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ผลการศึกษา
พบว่า
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
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จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมี ความสัม พันธ์ กันในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บ ริ โภคมี ความ
คิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านการโฆษณ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการโฆษณาดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการส่งเสริ มการขายดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มา
ซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
ด้ านการตลาดทางตรง มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแ นะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการตลาดทางตรงดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อ
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น

165
ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟ าร์ มในเขตกรุ ง เทพ มหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อนให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมี ความสัม พันธ์ กันในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้บ ริ โภคมี ความ
คิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ ดีขึ ้น จะทาให้ การแนะนา
เพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้ ผักอิ นทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร”
มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี ้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์
1.1 เพศ
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยผู้ บริ โภคเพศหญิ ง มี ก ารแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้
ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มสูงกว่าเพศชาย อาจเป็ นเพราะเพศหญิ งเป็ นเพศที่ใส่ใจสุขภาพ
มากกว่าเพศชาย และมีความสามารถที่จะสื่อสารให้ คนอื่นเข้ าใจ มีวิธีพดู ให้ คนอื่นรู้สึกเชื่อใจ และ
กล้ าที่จะเปิ ดบทสนทนาเรื่ องราวต่างๆของตนเอง สอดคล้ องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,
2550, น.41) ที่ กล่า วว่า ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมี พ ฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสาร
ต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ มมีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย เพศเป็ นตัว
แปรในการแบ่ง ส่ว นตลาดที่ ส าคัญ เพราะในปั จ จุบัน นี ต้ ัวแปรด้ านเพศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
พฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมี สาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึน้ จาก
การศึกษาของ (ปุรวิชญ์ พิทยาภินนั ท์ , 2555) เรื่ องโอกาสการแนะนาสินค้ าเพื่อสุขภาพจากน ้ามัน
ปาล์มสกัดเย็นในอาเภอหาดใหญ่ พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นผู้หญิ ง และมีการติ ดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในลักษณะการบอกต่อ หรื อการรวมตัวเพื่อพูดคุยสนทนา แบ่งปั นความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์สว่ นตัว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
1.2 อายุ
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ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมี พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี มีการแนะนาเพื่อนมากที่สดุ
อาจเป็ นเพราะเป็ นช่ ว งอายุ ใ กล้ สภาวะสู ง วัย มากขึ น้ จึ ง ดู แ ลด้ านโภชนาการของตนเอง
การรับประทานผักอินทรี ย์ยงั เป็ นอีกทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆในอนาคต เมื่อพึง
พอใจในการบริ โภคผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มจึงแนะนาคนใกล้ ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัวหรื อ
คนรู้ จัก จึงทาให้ ผ้ ูบริ โภคที่มีอายุ 45-54 ปี มีพ ฤติกรรมการแนะนาเพื่อนให้ ม าซือ้ ผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มมากที่สุด สอดคล้ องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550, น.41) ที่กล่าวว่า
อายุนนเป็
ั ้ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม และผลการศึกษา
ของ (ณัฐพงษ์ ชุมภู, 2561) เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พบว่า สภาวะของคนสูงวัยมากขึ ้น จึงทาให้ กระแสการดูแลและห่วงใยสุขภาพ และความ
ปลอดภั ย ของผู้ บริ โภคมี ม ากขึ น้ ตามไปด้ ว ยอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เมื่ อ ทัศ นคติ ข องผู้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพและการมีความรู้ สึกที่ดีจากประสบการณ์ โดยตรงที่ได้ รับ จึงให้ การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆโดยการบอกเล่าสิ่งดี ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ให้ กบั เพื่อนหรื อคนอื่น ๆที่ร้ ูจกั
1.3 ระดับการศึกษา
ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึก ษาแตกต่างกัน มี พ ฤติก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการแนะน าเพื่ อ นให้ มาซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะส่งผลทาให้
มีความคิดเห็นและพฤติกรรมที่ตา่ งกัน เนื่องจากการศึกษามีผลต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ
เมื่ อมี ทัศนคติที่ดีต่อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จึงแนะนาให้ ผ้ ูอื่นได้ รับรู้ เพื่ อประโยชน์ ต่อ
สุขภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550, น.41) กล่าวว่า การศึกษาเป็ นปัจจัยที่
ทาให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
(ณัฐพงษ์ ชุม ภู, 2561) เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์
สุ ข ภาพ พบว่ า เมื่ อ ทัศ นคติ ข องผู้ บริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและการมี ความรู้ สึ ก ที่ ดี
จากประสบการณ์ โดยตรงที่ได้ รับ จึงให้ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ โดยการบอกเล่าสิ่งดี ๆ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ให้ กบั เพื่อนหรื อคนอื่น ๆที่ร้ ูจกั
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1.4 อาชีพ
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนและด้ านการแนะนาเพื่อนให้
มาซื อ้ ผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05โดย
ผู้ บริ โ ภคที่ เ ป็ นผู้ เกษี ยณอายุ มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อ
ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม มากที่ สุด เนื่ อ งจากผู้บ ริ โภคกลุ่ม ดัง กล่าวเป็ น ผู้เกษี ย ณอายุ
จาเป็ นต้ องดูแลสุขภาพเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการเจ็บ ป่ วยจากโรคต่าง ๆ โดยการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี และ ย่อยง่าย มีกากใย มีเครื่ องหมายรับรอง
คุณภาพ ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มจึงเป็ นอาหารที่ผ้ บู ริ โภคกลุ่มนี ้อาจบริ โภคบ่อยครัง้ ทังนี
้ ้ผู้
เกษียนอายุที่ยงั มีสขุ ภาพดีมกั จะประกอบอาหารด้ วยตนเองและมีเวลาว่างพอที่จะไปซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มบ่อยเมื่อไหร่ก็ได้ และเมื่อพึงพอใจต่อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มที่ได้ รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ จึงอยากให้ คนที่ตนเองรักได้ รับสิ่งดีมีประโยชน์เช่นกัน โดยการแนะนาใน
กลุ่มเพื่อนๆและคนใกล้ ชิด อาจเป็ นเพราะผู้เกษียณอายุมีเวลาว่าง สามารถที่จะไปไหน ทาอะไรได้
ตามใจชอบ โดยไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้ า จึงทาให้ ผ้ เู กษี ยณอายุมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือน และ
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมากที่สุดสอดคล้ องกับแนวคิดของ
แอชเลย์ (นลินี ทิพย์วงศ์, 2558, น.22) ที่กล่าวว่า ผู้เกษี ยณ มีเวลาว่างที่เป็ นอิสระได้ ทาในสิ่งที่
ต้ องการ สอดคล้ องกับ แนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ, 2541, น.128-130) กล่าวว่า
อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ นและความต้ องการสินค้ า และบริ การที่แตกต่างกัน
เช่น ข้ าราชการจะซื ้อชุดทางาน และสินค้ าจาเป็ น ประธานกรรมการบริษัท และภรรยาจะซื ้อเสื ้อผ้ า
ราคาสูงหรื อตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท มีบุคคลในอาชีพไหน
สนใจที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ สนองความต้ องการให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ (ณัฐพงษ์ ชุมภู, 2561) เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พบว่า ปั จ จัยหนึ่งที่ ส่งผลต่อการบริ โภคของผู้บ ริ โภคในยุคปั จ จุบัน คือ พฤติก รรมของ
ผู้บริ โภคที่ เปลี่ ยนไปในการก้ าวเข้ าไปสู่สังคมของผู้ที่รักสุขภาพ ต้ องการทานอาหารที่ ส่งผลต่อ
รูปร่าง และสุขภาพที่ดี รวมถึงสภาวะของคนสูงวัยมากขึ ้น ทาให้ กระแสการดูแลและห่วงใยสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภคมีมากขึ ้นตามไปด้ วยอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อทัศนคติของผู้บริ โภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการมีความรู้สึกที่ดีจากประสบการณ์โดยตรงที่ได้ รับ จึงให้ การสนับสนุน
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ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ โดยการบอกเล่าสิ่งดี ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ให้ กบั คนในครอบครัว และคน
รู้จกั ได้ รับประทานด้ วย สอดคล้ องกับผลการศึกษาของมโนลี ศรี เปารยะ เพ็ญพงษ์ เรื่ อง พฤติกรรม
การบริ โภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ ธ านี พบว่า พฤติกรรมการ
บริ โภคของผู้สงู อายุ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่าพฤติกรรมความถี่ในการรับประทานอาหาร พบว่า
อาหารที่ผ้ สู งู อายุ รับประทานบ่อยครัง้ มากที่สดุ คือ อาหารประเภทผัก นันคื
้ อ ผู้สงู อายุได้ คานึงถึง
สุขภาพจากการรับประทานอาหาร สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ (อรรนพ เรื องกัลปวงศ์ ;และส
ราวรรณ์ เรื องกัลปวงศ์, 2558) เรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพของผู้สงู อายุในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยทางการตลาดอาหาร
สุขภาพของผู้สูงอายุด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับ แรก คื อ ความสะอาด
ปลอดภัยจากสารเคมี และไม่มีสารปนเปื อ้ น รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานสากลตามข้ อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขและจากงานวิจยั ของ (วิทยาลัยการ
จัดการมหิดล, 2561) เรื่ อง สื่อสารโดนใจ รุ่นใหญ่วยั สีเงิน พบว่า การแชร์ สิ่งมีประโยชน์ และ การ
ใช้ ไลน์และวิธีการแชร์ เนื ้อหาของผู้สงู วัย มักจะแบ่งปั นเนื ้อหาผ่านช่องทาง Line ร้ อยละ 55 ลาดับ
รองลงมาเป็ นการพูดคุยบอกต่อกับเพื่อนฝูง และผองเพื่อน ร้ อยละ 34 และมักจะเป็ นบทความที่ให้
ประโยชน์ เช่น ยารักษาโรค สมุนไพร
1.5 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000
บาท มี พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ มากที่สดุ ทังนี
้ ้เพราะรายได้ เป็ นตัวแปรที่บง่ บอกถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมีรายได้ คอ่ นข้ างดี จึงกาลังในการซื อ้ มากกว่าผู้ที่
มีข้อจากัดทางรายได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550, น.41) เห็น
ว่า รายได้ เป็ นตัวแปรส าคัญ ในการกาหนดส่วนของตลาด และจากรู ปแบบพฤติกรรมผู้ซือ้ และ
ปั จ จัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติก รรมการซื อ้ ของผู้บ ริ โภคของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ, 2541,
น.128-130) ได้ กล่าวถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) ของแต่ละบุคคลจะ
กระทบต่อสินค้ าและบริการที่เขาตัดสินใจซื ้อ โอกาสเหล่านี ้ประกอบด้ วย รายได้ การออมสินทรัพย์
อานาจการซือ้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ (อริ ศรา รุ่ งแสง, 2555) เรื่ อง ปั จ จัยที่ มี ผลต่อ
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พฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีพ ฤติกรรมการซือ้ ผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายแต่ละครัง้ ที่ซื ้อผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ (ณิ ชชมนันท์ ใจคา,
2559) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอด
สารพิษ กรณี ศึกษา ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษด้ านค่าใช้ จ่ายในการบริ โภคผักปลอด
สารพิษโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ แตกต่างกัน
นอกจากนี ้ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อด้ านจานวนครัง้ ใน
การซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มี พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า
รายได้ เป็ นตัวแปรที่บง่ บอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพเศรษฐกิจดี
จะมีกาลังในการซื ้อมากกว่าผู้ที่มีข้อจากัดทางรายได้ ดังนันผู
้ ้ บริ โภคที่มีรายได้ น้อยอาจจะซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเท่าที่เพียงพอในการบริ โภคก่อน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
(ณิชชมนันท์ ใจคา, 2559) เรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อ
ผักปลอดสารพิษ กรณีศกึ ษา ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,000 – 20,000 บาท มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื อ้ ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ด้ านความถี่ในการรับประทานผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ (ฬุริยา
สิริภัทรไพศาล, 2550) ได้ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผู้บริ โภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
แนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภค
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริ โภคผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ด้ าน
ความถี่ในการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
2. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
2.1 ด้ านค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรีย์ต่อครัง้
ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวม ประกอบด้ วย ด้ านคุณภาพผลิตภัณ ฑ์ ด้ านตรา
สินค้ า ด้ านบรรจุภัณฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้ านความ
หลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ โดยมีความสัม พันธ์ ใน
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ระดับต่าและมีทิศทางตรงข้ าม อาจเป็ นเพราะแม้ วา่ ผู้บริโภคยอมรับในคุณภาพความปลอดภัยของ
ผัก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม แต่ ผ้ ู บริ โ ภคยุ ค ใหม่ มี ไ ลฟ์ สไตล์ แ บบคนเมื อ งอาศัย อยู่ ใ น
คอนโดมิเนียมมีการดาเนินชีวิตค่อนข้ างเร่ งรี บและเหลือเวลาสาหรับการประกอบอาหารน้ อยลง
เมื่อผู้บริโภคมีเวลาไปซื ้อวัตถุดบิ สาหรับปรุงอาหารจึงซื ้อในปริมาณสินค้ าที่มีขนาดบรรจุเล็กลง
ที่ปรุ งพร้ อมทานทันทีในมื ้อนัน้ ๆ เนื่องจากผักอินทรี ย์มีข้อจากัดในการเก็บรักษา จึงอาจจะทาให้
พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยใน
การซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ ลดลง ทังนี
้ ้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ ในระดับต่า จึงควรพิจารณาปั จจัยอื่น
ประกอบ
2.2 ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่ อเดือน
ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และด้ า นคุณ ค่ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนโดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
และมีทิศทางตรงข้ าม อาจเป็ นเพราะถึงแม้ วา่ ผู้บริโภคให้ ความสาคัญต่อการบริโภคผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มที่มีความปลอดภัย ทุกครัง้ ที่บริ โภคผักอินทรี ย์จะรู้ สึกว่าได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลื อเกษตรกรไทย ส่ง ผลดี ต่อสิ่ ง แวดล้ อม แต่ปั จ จุบัน วิถี ชี วิต ในแต่ล ะวัน ของผู้บ ริ โภคมี
กิจกรรมมากมายจึงอาจไม่มีเวลาที่จะไปซื ้อของเข้ าบ้ านได้ ถี่เหมือนเมื่อก่อน หากจาเป็ นต้ องใช้
อาจเลือกไปซื ้อร้ านจาหน่ายผักปลอดสารพิษใกล้ บ้าน จึงอาจจะทาให้ พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
ทังนี
้ ้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก จึงควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ
2.3 ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยรวม ประกอบด้ วย ด้ านคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้ านตราสินค้ า และด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และ
ด้ า นความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผัก อิ น ทรี ย์ จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ ม โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ ในระดับ ต่ าและมี ทิ ศ ทางเดี ย วกัน อาจเป็ น เพราะผู้บ ริ โภคมี ค วาม
พึงพอใจปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์โดยรวมของผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จึงแนะนาผู้อื่น ทาให้
ผู้บริโภคผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมดีขึ ้น จะทา
ให้ การแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
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(มานิต ตันเจริ ญ, 2558) เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษของประชาชน : ศึกษากรณี
ตาบลดอนเจดี ย์ อาเภอพนมทวน จัง หวัด กาญจนบุรี พบว่า ปั จ จัย เสริ ม ที่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผักให้ ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน ได้ แก่ การได้ รับคาแนะนาจากคน
ใกล้ ชิด เกณฑ์การประเมินเพื่อเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้ า และ
ผลการศึกษาของ(สุมิตรา กันธะวงค์, 2552) เรื่ อง พฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื ้อผักปลอดสารพิษ
จากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สื่อที่ทาให้ รับทราบข้ อมูลผักปลอดสารพิษจากเกษตรกร
คือจากการแนะนาของเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซื ้อผักปลอด
สารพิษ คือจากเพื่อน/ญาติ/หรื อคนที่เคยซื ้อ ซื ้อผักปลอดสารพิษแล้ วส่วนใหญ่มีความพอใจมาก
และมีการชักชวนให้ คนอื่นมาซื ้อผักปลอดสารพิษอีกและผลการศึกษาของ (วารุ ณี จีนศร, 2554)
เรื่ องปั จ จัยที่ ใช้ ในการตัดสิ นใจซือ้ ผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
แรงจูงใจในการซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านความสะอาดและด้ านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับ
ด้ านพฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษด้ านแนวโน้ มการบอกต่ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (กนกพร นาคชาตรี , 2554) เรื่ องพฤติกรรมการซื ้อผักและผลไม้ ปลอด
สารพิ ษ จากร้ านโกลเด้ น เพลสของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นคุณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของผักและผลไม้ มีความสดใหม่อยู่เสมอ มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม คงทน มีฉลาก
สินค้ าที่อธิบายเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการชัดเจนทาให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่มีแนวโน้ มที่บอกต่อ
ผู้อื่นให้ ซื ้อตาม
3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3.1 ด้ านค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรีย์ต่อครัง้
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการ ได้ แ ก่ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย และ
ด้ านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อผักอินทรี ย์ตอ่ ครัง้ โดยมีความสัมพันธ์ ในระดับต่า
มากและมีทิศทางตรงข้ าม อาจเป็ นเพราะถึงแม้ ว่าการส่งเสริ มการขายและการตลาดทางตรงใน
รูปแบบต่าง ๆ จะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อเร็ วขึ ้นก็ตาม แต่ผ้ บู ริ โภคยุคใหม่มี
การดาเนินชีวิตค่อนข้ างเร่งรี บและเหลือเวลาในแต่ละวันสาหรับการประกอบอาหารค่อนข้ างน้ อย
อีกทังในปั
้ จจุบนั ยังมีอาหารสุข ภาพพร้ อมส่งในรู ปแบบต่าง ๆ เข้ ามาช่วยอานวยความสะดวกใน
การดาเนินชีวิต และเมื่อผู้บริ โภคมีเวลาไปซื ้อวัตถุดิบสาหรับปรุงอาหารจึงซื ้อในปริ มาณสินค้ าที่มี
ขนาดบรรจุเล็กลง สามารถปรุ งพร้ อมทานทันทีในมื ้อนัน้ ๆ เนื่องจากผักอินทรี ย์มีข้อจากัดในการ
เก็บรักษา จึงทาให้ แม้ ว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการ
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ส่งเสริ มการขายและด้ านการตลาดทางตรงดีขึน้ อาจจะทาให้ พ ฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์จ าก
ร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ ผักอินทรี ย์ต่อครัง้ ลดลง
ทังนี
้ ้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก จึงควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ
3.2 ด้ านจานวนครัง้ ในการซือ้ โดยเฉลี่ยต่ อเดือน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านการ
ส่งเสริ ม การขาย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนโดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
และมีทิศทางตรงข้ าม อาจเป็ นเพราะการได้ รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพหรื อบุคคลที่
ทีมีความเชื่อถื อของบุคคลทั่วไปการบริ โภคผักอิน ทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคุณค่าต่อสุขภาพ
แต่เนื่องจากวิถีการดาเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้บริ โภคในสังคมเมือง มีภารกิจมากมายและหลาก
ลายที่ต้องทาแข่งกับเวลา จึงอาจไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะไปซื ้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
รับประทานได้ บ่อยครัง้ ตามที่ต้องการ และผู้บริ โภคจานวนไม่น้อยใช้ ชีวิตอยู่นอกบ้ านมากกว่าอยู่
ในบ้ าน จึงเลือกรับประทานอาหารสาเร็ จรูปนอกบ้ าน อีกทัง้ ยังมีบริ การจัดส่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เพื่อรองรับการใช้ ชีวิตแบบคนเมืองที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารแต่มีความต้ องการดูแลสุขภาพที่รวบรวม
เมนูสขุ ภาพในร้ านอาหารเจ้ าดังต่าง ๆ ส่งตรงถึงมือผู้บริ โภคในเมือง เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนยุค
ใหม่ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีทางเลือกมากขึ ้น จึงอาจทาให้ พ ฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอน
ฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง ทังนี
้ ้ เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก จึงควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ
3.3 ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซือ้ ผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม โดยมี ความสัม พันธ์ กันในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกั น
เนื่ องจากเมื่ อผู้บริ โภคได้ รับ ข่าวสารของผักอิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม จากเครื่ องมื อสื่ อสาร
การตลาดต่า ง ๆของเลมอนฟาร์ ม แล้ ว เกิ ด การตระหนัก ถึ ง คุณ ภาพความปลอดภั ย ที่ ไ ด้ รั บ
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ของผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม จึงแนะนาสิ่ง ดี ๆที่มีประโยชน์แก่คน
ใกล้ ชิ ด มากขึน้ สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ ชูล ซ์ (เสรี วงษ์ ม ณฑา, 2540, น.29) ที่ ก ล่า วไว้ ว่า
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การติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้ การสื่อสารเพื่อจูงใจหลาย
รู ปแบบกับ กลุ่ม เป้าหมายอย่างต่ อเนื่ อง โดยเครื่ องมื อในการสื่ อสารอาจใช้ ทัง้ สื่ อและไม่ใช้ สื่ อ
สอดคล้ อ งผลการศึก ษาของ(ณั ฐ พงษ์ ชุม ภู , 2561) เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่า วสารและ
การบอกต่อเกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ สุขภาพ พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพมีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับสื่อจะ
มี พ ฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุข ภาพ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุข ภาพที่ ซื อ้ มากที่ สุด คื อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับอาหาร และพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อและบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่างมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ กัน รวมทัง้ พฤติก รรมการเปิ ด รั บ ข่าวสารก็ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้ วย
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยมี
ข้ อเสนอแนะดังนี ้
1.จากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้ านการโฆษณาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.161 ซึง่ มีคา่ น้ อยที่สดุ
ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง เสนอว่า ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ายผักอิ น ทรี ย์ค วรมี ก ารพัฒ นาเพิ่ ม
รูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ ที่เข้ ากับรูปแบบการดาเนินชีวิตปั จจุบนั นอกเหนือจากการทาโฆษณา
แบบเดิม ๆ เช่น การโฆษณาผ่าน website, สื่อสิ่งพิมพ์ และการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ นัน่ ก็
คือการใช้ Mobile Application แนะนาคุณสมบัตขิ องผักอินทรี ย์มีประโยชน์อย่างไรในแต่ละชนิด
2. จากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์
จากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ด้ านจานวนครัง้ ในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน และด้ านการแนะนาเพื่ อนให้ ม าซื อ้ ผักอินทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เกษี ยณอายุมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านจานวนครัง้ โดยเฉลี่ยต่อ
เดือน และด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อมากที่สดุ
ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง เสนอว่า ผู้ผ ลิ ตและจ าหน่ายผัก อิน ทรี ย์ ค วรเพิ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ ผัก
อินทรี ย์ที่มีการวิจัยถึงคุณ ประโยชน์ ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุให้ หลากหลายมากขึน้ เพราะผู้
เกษี ยณอายุจะเป็ นกลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
กลายมาเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีบทบาทสาคัญในอนาคต
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3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการซื อ้ ผัก อิน ทรี ย์จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
สูงสุด
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ผู้ผลิตและจาหน่ายผักอินทรี ย์ควรจัดหาผลิตภัณ ฑ์ ผัก
อิน ทรี ย์ ต่าง ๆให้ มี ค วามหลากหลายมากขึน้ นอกจากนี แ้ ล้ ว ควรจัด ทาชุดผักพร้ อมบริ โภคใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุดผักสาหรับประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ชุดผักรวม ชุดผักน ้าพริ ก ชุดผักสุกี ้
ชุดผักต้ ม เป็ นต้ น เพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภค
4. จากผลการวิจยั พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้ านการจัดกิจกรรม
พิเศษมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
สูงสุดโดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเสนอว่าผู้ผลิตและจาหน่ ายผักอินทรี ย์ควรเพิ่ม การจัดกิ จกรรม
พิเศษต่าง ๆมากขึ ้น ทังนี
้ ้ เป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า จึงจาเป็ นต้ องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาทาการวิจัยเปรี ยบเทียบทัศนคติของผู้บริ โภคต่อการซือ้ ผักอินทรี ย์ จากสถาน
ประกอบการอื่ น ๆ ด้ วย เพื่ อหาจุดแข็ งและจุดอ่อนของตนเองเพื่ อน าไปพัฒ นาปรั บปรุ งกลยุทธ์
การตลาด
2. ควรมีการศึกษาความจงรักภักดีต่อตราสินค้ าผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มว่าอยู่ใน
ระดับใดเพื่อนาผลไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณ์และกลยุทธ์การตลาด
3. ควรทาการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริ โภคในด้ านอื่ น ๆ ที่ มี อิทธิ พลต่อการซื อ้ ผักอินทรี ย์
ของเลมอนฟาร์ ม เช่น สาขาที่ไปบ่อยที่ สุด เหตุผลเพราะอะไร เพื่ อนามาพัฒนากลยุทธ์ การตลาดที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขตกรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถาม
โครงการวิจัยเรื่อง “ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรีย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มในเขต
กรุงเทพมหานคร ”
แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลประกอบการทาสารนิพนธ์เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื อ้ ผัก อิ นทรี ย์ ของผู้บริ โภคจากร้ านเลมอนฟาร์ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง เป็ น ส่วนหนึ่ง ของ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าโท หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรี นครินวิโรฒ
ขอให้ ท่านพิจารณาคาถามและตอบตามความคิดเห็นของท่าน ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณใน
ความร่วมมือของท่านในครัง้ นี ้เป็ นอย่างสูง
ส่ วนที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง: กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
55 – 64 ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆโปรดระบุ...........
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 – 25,000
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000
บาท
45,001 บาท ขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผักอินทรี ย์ของผู้บริ โภคที่เคยซือ้ จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ ม เขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง: กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับ 5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้ วยมาก 3 = เห็นด้ วยปานกลาง 2 = เห็นด้ วยน้ อย 1 =
เห็นด้ วยน้ อยมาก
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.1 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการดีกว่าผักทัว่ ๆ
ไป
1.2 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มช่วยส่งเสริ มสุขภาพพลานามัยให้ ดีขึ ้น
1.3 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีความสด กรอบ และรสชาติดีกว่าผัก
ทัว่ ไป

2. ด้ านตราสินค้ า
2.1 ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มง่ายต่อการจดจา
2.2 ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มมีถ้อยคาเฉพาะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสินค้ า
2.3 ตราสินค้ าเลมอนฟาร์ มสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้บริ โภค

3. ด้ านบรรจุภัณฑ์
3.1 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาด เพื่อให้
ผู้บริ โภคได้ เลือกซื ้อตามความต้ องการ
3.2 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ีลกั ษณะเฉพาะที่
แตกต่างจากบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทัว่ ไป
3.3 เลมอนฟาร์ มมีบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผักอินทรี ย์ที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตราย
ต่อผู้บริ โภค ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ (มอก.)

4. ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
4.1 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชัดเจน
4.2 ผั ก อิ น ทรี ย์ จ ากร้ านเลมอนฟาร์ ม ได้ รั บ มาตรฐานที่ เป็ นที่ ย อมรั บ
มาตรฐานความปลอดภัย
4.3 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มปลอดสารพิษ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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หัวข้ อความคิดเห็น
5. ด้ านคุณค่ าผลิตภัณฑ์

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

5.1 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีคณ
ุ ภาพคุ้มค่ากับราคาทีต่ ้ องจ่ายไป
5.2 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนไปตามแต่
ละฤดูกาล
5.3 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มที่ทา่ นซื ้อทาให้ ทา่ นรู้สกึ ภูมิใจที่เป็ นส่วน
หนึง่ ที่ช่วยเกษตรกรไทย และเป็ นการรักษาสภาพแวดล้ อมด้ วย

6. ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
6.1 ผักอินทรี ย์ จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีหลากหลายประเภท ได้ แก่ ผักตระกูล
กะหลา่ ตระกูลแตง ตระกูลถัว่ ตระกูลอื่น ๆ เช่น ข้ าวโพดหวาน ขึ ้นฉ่าย เป็ น
ต้ น
6.2 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีให้ บริ โภคตลอดทังปี
้ และตามฤดูกาล
6.3 ผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มมีให้ เลือกหลากหลายจากแหล่งผลิตทัง้
ภายในและต่างประเทศ

ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริ โภคผัก
อินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม เขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง: กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับ 5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้ วยมาก 3 = เห็นด้ วยปานกลาง 2 = เห็นด้ วยน้ อย 1 =
เห็นด้ วยน้ อยมาก
หัวข้ อความคิดเห็น
1.ด้ านการโฆษณา
1.1 การโฆษณาทางสือ่ โทรทัศน์ วิทยุ ของเลมอนฟาร์ มมีความน่าสนใจ
1.2 การโฆษณาผ่านwebsite สามารถสือ่ ถึงคุณค่าของผักอินทรี ย์จาก
ร้ านเลมอนฟาร์ มได้ เป็ นอย่างดี
1.3 การโฆษณาทางสือ่ สิง่ พิมพ์ของเลมอนฟาร์ มทาให้ ทราบถึงคุณสมบัติ
เด่นของผักอินทรีย์จากร้ านเลมอนฟาร์ ม
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หัวข้ อความคิดเห็น
2. ด้ านการประชาสัมพันธ์
2.1 มีการร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้ านเชิญแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่างๆมา
ให้ ความรู้ทเี่ ป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ
2.2 มีการใช้ บคุ คลที่มชี ื่อเสียง เช่น เซเลบริ ตี ้คนรุ่นใหม่มาเชิญชวนให้
เลือกซื ้อผักอินทรี ย์ทาให้ อยากลองซื ้อมาบริ โภค
2.3 การเป็ นผู้สนับสนุนทางรายการโทรทัศน์ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจ เล
มอนฟาร์ มและผลิตภัณฑ์มากขึ ้น

3. ด้ านการส่ งเสริมการขาย
3.1 การจัดรายการซื ้อ 1 แถม1 มีสว่ นในการช่วยดึงดูดลูกค้ ามากขึ ้น
3.2 มีสว่ นลดที่นา่ ดึงดูดใจเมื่อเป็ นสมาชิก เช่น รายการ Promotion เดือน
พ.ค.61 สมาชิก go Organic ลดพิเศษ 10-15%
3.3 มีคปู องสาหรับซื ้อสินค้ าให้ ตามคะแนนที่สะสมทาให้ อยากซื ้ออย่าง
ต่อเนื่อง

4. ด้ านการตลาดทางตรง
4.1 มีการแจ้ งสิทธิพิเศษ หรื อรายระเอียดสินค้ าใหม่ๆ หรื อมอบสิทธิพิเศษให้
ผ่านทาง Facebook หรื อ Line
4.2 มีการจัดทาแผ่นพับ เพื่อแจกให้ ลกู ค้ า และประชาชนทัว่ ๆ ไป
4.3 มีการจัดตกแต่งสถานที่ขายสินค้ าให้ ดนู า่ สนใจ และทันสมัย เพื่อสร้ าง
แรงจูงใจให้ ลกู ค้ าเข้ ามาเยี่ยมชม

5. ด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
5.1 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เทศกาลกินผักผลไม้
อินทรี ย์
5.2 มีการจัดกิจกรรมให้ ลกู ค้ าพบเกษตรกรเจ้ าของผลผลิต เพื่อให้ ลกู ค้ ารู้จกั
ผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น เช่น การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์
5.3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่นา่ สนใจ เช่น เวทีสขุ ภาพ
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซือ้ ผักอินทรี ย์ของผู้บริโภคจากร้ านเลมอนฟาร์ มเขต
กรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง: กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
1. เหตุผลในการซื ้อ
 เพื่อสุขภาพ
 คุณภาพของสินค้ า
 ความสดใหม่
 ความสะอาด/ปลอดสารพิษ
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์
 ผักที่นิยมบริ โภคสด เช่น แตงกวา มะเขือเทศ
 ผักที่นิยมทาให้ สกุ ก่อนบริโภค เช่น คะน้ า ดอกกะหล่า
 ผักที่นิยมมาปรุงแต่ง เช่น ต้ นหอม โหระพา
 ผักสลัดต่าง ๆ
 กระเช้ าสุขภาพ
3. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผักอินทรี ย์
 บุคคลในครอบครัว
 คนรัก หรื อคูส่ มรส
 เพื่อน
 สังคมหรื อเครื อข่ายผู้บริโภคผักผลไม้ อินทรี ย์ด้วยกัน
4. ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยในการซื ้อ..................บาท/ครัง้
5. จานวนครัง้ ในการซื ้อ...............ครัง้ /เดือน
6. ท่านจะแนะนาเพื่อนให้ มาซื ้อผักอินทรี ย์จากร้ านเลมอนฟาร์ มหรื อไม่
แนะนาแน่นอน
5

แนะนา
4

ไม่แน่ใจ
3

อาจจะไม่แนะนา
2

ไม่แนะนา
1
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
รายชื่อ
1. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2. อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ คณ ะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ คณ ะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวอุษณีษ์ กุลมาศ
15 กรกฎาคม 2526
จันทบุรี
พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เอกภาษาญี่ปนุ่ ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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