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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการที่

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผกัอนิทรยี์จากรา้นเลมอนฟารม์เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์าก
รา้นเลมอนฟารม์ ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซื้อผกัอนิทรยี์เลมอนฟารม์แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อ
ครัง้ แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเล
มอนฟารม์แตกต่างกนั ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั ปจัจยัดา้นผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ ดา้น
คุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่าของผลติภณัฑ ์
และด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผกัอนิทรยีจ์ากร้านเล
มอนฟาร์ม ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ผกัอนิทรยี์ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า เป็นไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีเ์ลมอนฟารม์โดยมสีมัพนัธก์นัในระดบัต ่า เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัและดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก เป็นไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย ดา้นการตลาดทางตรงและดา้นการจดักจิกรรมพเิศษ ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอินทรีย์เลมอนฟาร์ม โดยมีความสมัพนัธ์กนัใน 
ระดบัต ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ผกัอนิทรยี ์การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
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ABSTRACT 
 

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 introducing friends to buy organic vegetables 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 very low relationship with purchasing behavior of 
organic vegetables in terms of  the average amount of money spent per time and had a negative and very 
low relationship in terms of  the average number of times of purchase per month. 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. 
 
Keywords: Product Factors, Organic Vegetables, Integrated Marketing Communication 
 
บทน า 

อาหารเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดอย่างหนึ่งในการด ารงชวีติ หากเลอืกรบัประทานอาหารทีด่มีปีระโยชน์ กจ็ะท า
ใหสุ้ขภาพแขง็แรง ไม่มโีรคภยัไขเ้จบ็มารบกวน อกีทัง้ยงัท าใหดู้สดใสอ่อนกว่าวยัอกีดว้ย ในปจัจุบนัน้ี อาหารออร์
แกนิคได้รบัการยอมรบัว่าเป็นอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย ปราศจากสารเคมต่ีางๆ ที่เป็นอนัตราย เพราะใน
ขัน้ตอนการผลติอาหารออรแ์กนิคนัน้จะไม่มกีารใชปุ๋้ยและสารเคมรีวมทัง้สารปรุงแต่งต่างๆ ดงันัน้ นอกจากจะมี
ประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยงัช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมอกีด้วย ปจัจุบนักระแสของผู้รกัสุขภาพและดูแลสุขภาพ
ก าลงัเป็นทีแ่พร่หลายไปทัว่โลก และมทีที่าว่าจะกลายเป็นอกีหน่ึงเทรนด ์ทีเ่ปลีย่นโลกในอนาคต ซึง่ปจัจยัส าคญั
ที่สุดของกลุ่มรกัสุขภาพ คอืเรื่องของอาหารปลอดภยั อาหาร ออร์แกนิค หรอือาหารอนิทรยี ์เป็นหนึ่งในอาหาร
อนาคต หรอื Future Food อาหารกลุ่มนี้มคีวามเป็นนวตักรรมอยู่ที่กระบวนการผลติ คอืเป็นกระบวนการผลิต
อาหารที่ไม่ใช้สารเคมใีดๆ ทัง้สิน้และแน่นอนว่ายงัมศีกัยภาพในการพฒันาและส่งเสรมิในระดบัอุตสาหกรรมมี
หน่วยงานของรฐัทีใ่หก้ารส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นน้ีอยู่จรงิจงัอกีดว้ย ผูบ้รโิภคยุคใหม่ตอ้งการสนิคา้ทีส่ดใหม่ มา
จากธรรมชาตทิีไ่ม่ปรุงแต่งและ84% ของผูบ้รโิภคตอ้งการอาหารทีไ่ม่มสีารเคมเีพราะในปจัจุบนัผูบ้รโิภคไม่กลวัที่
จะต้องจ่ายเงนิใหก้บัผลติภณัฑ์คุณภาพด ีๆ อกีต่อไป ผกัอนิทรยี ์(Organic Vegetables) เป็นผกัทีผ่ลติจากวตัถุ
ธรรมชาต ิ100% ทุกขัน้ตอนการผลติปลอดสารพษิ ซึง่เป็นการใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม ท า
ใหไ้ดพ้ชืผกัทีม่คีุณภาพ ไม่มสีารพษิตกคา้ง เกดิความปลอดภยัแก่ผูบ้รโิภค ส าหรบัรา้นเลมอนฟารม์เป็นองค์กร
ของสมาชกิและผูบ้รโิภคทีร่่วมกนัสรา้งขึน้มาใหเ้ป็นกลไกเชื่อมโยงผูบ้รโิภค และเกษตรกรผูผ้ลติในชนบทถงึกนั เล
มอนฟารม์เป็นตลาดทางเลอืกในการใหบ้รกิาร และกระตุ้นการผลติอาหารและผลติภณัฑ ์ทีป่ลอดภยัจากสารเคมี
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เป็นพษิ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างสุขภาพผู้บรโิภค และเกษตรกรผู้ผลติกม็ชีวีติทีป่ลอดภยัและดต่ีอ
สิง่แวดลอ้ม รา้นเลมอนฟารม์ มุ่งคดัสรรผลติภณัฑป์ลอดสารพษิ จะเหน็ไดว้่าเลมอนฟารม์ใชก้จิกรรมทางการตลาด
เป็นปจัจยัขบัเคลื่อนเชื่อมโยงผู้บรโิภคและเกษตรกรผู้ผลติในชนบทถึงกนั โดยใช้การสื่อสารทางการตลาดเป็น
เครื่องมอืการน าเสนอคุณค่าผลติภณัฑแ์ก่ผูบ้รโิภคใหเ้ขา้ใจถงึคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากผลติภณัฑ ์ การสื่ อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ ถูกน ามาใชเ้พื่อสนับสนุนการท ากจิกรรมทางการตลาดในเรื่องของการสรา้งการรบัรู ้
ความเขา้ใจ ให้กบัผู้บรโิภค  จงึเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ที่จะท าใหธุ้รกจิด าเนินต่อไปเพื่อตอบสนองพฤตกิรรมการ
บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคได้อย่างยาวนาน จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ จงึท าใหผู้ว้จิยั
สนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศกึษาครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลติ
และผูป้ระกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเสนอแนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นการผลติ
และกลยุทธด์า้นการตลาด รวมทัง้พฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคและเพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนัใหเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจัจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซื้อผกัอินทรีย์ที่ผู้บริโภคซื้อจาก
รา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้ผกัอนิทรยีท์ีผู่บ้รโิภคซือ้จากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยั
ด้านการสื่อสารทางการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซื้อผกัอินทรีย์ที่ผู้บรโิภคซื้อจากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่าของผลติภณัฑ ์และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการ
ส่งเสรมิการขาย ด้านการตลาดทางตรงและด้านการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผกั
อนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 41) กล่าวว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได ้การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
รวมทัง้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และคนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ใดๆ ทีเ่สนอออก
สูต่ลาดเพื่อการรูจ้กั การเป็นเจา้ของ การใชห้รอืการบรโิภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการ
ของตลาดได ้(Kotler; & Armstrong. 1996: 429) ดงันัน้ผลติภณัฑ ์จงึอาจเป็นสิง่ใดกไ็ดท้ีส่ามารถตอบสนองความ
จ าเป็นหรอืความต้องการของมนุษย ์ซึง่ถอืว่าทัง้สองฝ่ายอยู่ในกระบวนการแลกเปลีย่น เช่น สนิคา้ บรกิาร ความ
ช านาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานทีค่วามเป็นเจา้ขององคก์าร ขอ้มลูและความคดิ (Kotler. 2004: 429) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เสร ีวงษ์มณฑา (2540)  อธบิายว่า  
การสือ่สารการทางการตลาดเชงิบรูณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถงึ กระบวนการ
ของการพฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาดทีต่อ้งใชก้ารสื่อสารเพื่อการจงูใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541 : 128-130) อธบิายว่า การ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคนัน้ มกีระบวนการทีห่ลากหลายและแตกต่างกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั 
โดยเฉพาะการตดัสนิใจซือ้ทีเ่กดิจากกลยุทธท์างการตลาดในดา้นต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผกัอนิทรยีจ์าก
รา้นเลมอนฟารม์เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีก่ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 25 - 64 ปี ทีซ่ือ้หรอื
เคยซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีโ่ดยใชส้ตูรการค านวณขนาด
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2539: 25-26 ) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณจ านวน 384 ตัวอย่างและเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 5% ประมาณ 16 
ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนที ่1 การสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเจาะจงตวัอย่างในแต่ละเขตทีม่ี

สาขาของรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครตัง้อยู่ จ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั สาขาเดอะปอรต์โิก ชดิ
ลม เขตบางนา สาขาเมกกะ บางนา เขตประเวศ สาขาพาราไดซ ์พารค์ เขตหลกัสี ่ สาขาตลาดเสรมีารเ์กต็ เดอะ
ไนน์ พระรามเกา้ เขตวฒันา สาขาสขุมุวทิ 39  

ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหผู้้ที่ซื้อ หรอื
เคยซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 เขต เขตละ 80 ตวัอย่าง  

ขัน้ตอนที ่3 การเลอืกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ท้ี่
ซือ้ หรอืเคยซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละ
สาขา  

เครื่องมือในการวิจยัในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูสรา้งเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึง่ส่วนหนึ่งสรา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม รวมถงึการศกึษาคน้ควา้แนวคดิและทฤษฎจีาก
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อใช้ใน
การศกึษา ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 5 สว่นดงันี้  
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ส่วนที ่1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เป็นแบบสอบถามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามเป็นค าถามทีม่ี
ค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices Question) โดยใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีวมจี านวน 5 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นแบบสอบถามระดับความส าคัญของปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์จากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถาม
มาตราส่วนประเมนิค่าตอบ (Rating Scale) เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคหรือมาตรช่วง ( Interval 
Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 6 ดา้น รวม 18 ขอ้  

ส่วนที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นแบบสอบถามระดับความส าคัญของการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบ
บูรณาการ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์จากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมนิค่าตอบ (Rating Scale) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคหรอืมาตรช่วง 
(Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 5 ดา้น รวม 15 ขอ้  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
แบบสอบถามพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์เป็นแบบสอบถามประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) จ านวน 3 ขอ้ 
และประเภทอตัราสว่น (Ratio) จ านวน 3 ขอ้ 
 
ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์จากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี้  

ตอนที ่1 พบว่า เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 72.3และเพศชาย รอ้ยละ 27.8  
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25-34 ปี รอ้ยละ 35.8 รองลงมาคอื มอีายุระหว่าง 35-44 ปี รอ้ย
ละ 31.5 มีอายุระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 69 คน ร้อยละ 17.3 มีอายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 70.8 รองลงมาคอื มรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีร้อยละ 18.0  มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีร้อยละ 11.3 ตามล าดบั อาชพี 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 46.5 รองลงมาคอื มอีาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน รอ้ยละ 29.5 มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั รอ้ยละ 15.0 มผีูเ้กษียณอายุ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 
ตามล าดบั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท  รอ้ย
ละ 53.0 รองลงมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท รอ้ยละ 21.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 
– 45,000 บาท รอ้ยละ 17.0 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป รอ้ยละ 8.5   

ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี  ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมคีวาม
คิดเห็นต่อปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี ด้านตราสนิค้า ผู้บริโภคมคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นบรรจุภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อ
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ด้านบรรจุภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีด้านความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ผู้บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านความปลอดภยัของผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีด้านคุณค่าผลติภณัฑ์ 
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่าผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ี 
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ตอนที ่3 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ สรุปผลไดด้งันี้ ดา้นการโฆษณา 
ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
ดา้นการส่งเสรมิการขาย ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นการตลาดทางตรง ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้าน
การตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นการจดักจิกรรมพเิศษ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสือ่สารการตลาด
แบบบรูณาการ ดา้นการจดักจิกรรมพเิศษโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี้ ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้
ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ต ่าสดุเท่ากบั 20 บาท สงูสดุเท่ากบั 5,000 บาท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 367.37 และมคี่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 419.416 จ านวนครัง้ในการซื้อเฉลี่ยต่อเดอืน ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการซื้อต่อเดอืน 
ต ่าสดุเท่ากบั 1 สงูสดุเท่ากบั 21 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.612 การแนะน า
เพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์ม ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารแนะน าให้เพื่อนมาซื้อผกัอินทรีย์ จาก
รา้นเลมอนฟารม์ ต ่าสุดเท่ากบั 1 สงูสุดเท่ากบั 5 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.575  

ตอนที ่5 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ผูว้จิยัไดพ้จิารณาส่วนของพฤตกิรรม
การซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ดา้น ดงันี้ 1. ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผกัอนิทรยี์
ต่อครัง้ 2. ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน 3. ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอน
ฟารม์ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผักอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์
ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีม่แีตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์
ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี มี
พฤติกรรมการซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกั
อนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์มากทีส่ดุ  

สมมตฐิานที ่1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอน
ฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์
ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูเ้กษียณอายุ มพีฤตกิรรมการซื้อผกั
อนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดซึ่ง  
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเล
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มอนฟารม์แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูเ้กษยีณอายุมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์มากทีส่ดุ  

สมมตฐิานที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเล
มอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 35,001-45,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้มากทีสุ่ด ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การซือ้ผกัอนิทรยี ์ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
15,000-25,000 บาทมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้
ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนมากทีส่ดุ  

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที ่2.1 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อผกัอนิทรยี์ต่อครัง้ ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักอินทรีย์ต่อครัง้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยในการซื้อผักอินทรีย์ต่อครัง้ลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ใน
การซื้อผักอินทรีย์ต่อครัง้ โดยมีความสมัพันธ์กันในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้า
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นคุณภาพผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหค้่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกั
อนิทรยี์ต่อครัง้ลดลง ด้านตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยี์จากรา้นเลมอนฟารม์ในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไป
ในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นคุณภาพผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท า
ให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผกัอินทรีย์ต่อครัง้ลดลง ด้านบรรจุภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผกัอินทรีย์ต่อครัง้ โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น จะท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักอินทรีย์ต่อครัง้ลดลง  ด้านความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นความปลอดภยัของผลติภณัฑด์ี
ขึน้ จะท าใหค้่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ลดลงด้านคุณค่าผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ โดย
มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางตรงข้าม กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีขึ้น จะท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักอินทรีย์ต่อครัง้ลดลงด้านความ
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หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ลดลง โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นความหลากหลายของ
ผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหค้่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ลดลง 

สมมตฐิานที่ 2.2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการ
ซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้
ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดอืนลดลง  และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการ
ซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมี
ความคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑด์้านความปลอดภยัของผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าให้จ านวนครัง้ในการซื้อโดย
เฉลีย่ต่อเดอืนลดลงดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดอืน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหจ้ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนลดลง  

สมมตฐิานที ่2.3 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการแนะน าเพื่อน
ให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์ม ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกั
อนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภค
มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ดขีึน้ จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟารม์
เพิม่ขึน้  และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผกั
อนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอน
ฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อ
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ดขีึน้ จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอน
ฟาร์มเพิ่มขึ้น ด้านตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า
มากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ดขีึน้ 
จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิม่ขึน้ ด้านบรรจุภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกั
อนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้า
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นบรรจุภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหก้ารแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยี์
จากร้านเลมอนฟาร์มเพิม่ขึน้ด้านความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผกัอนิทรยี์
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จากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ดขีึน้ จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอน
ฟาร์มเพิม่ขึน้ ด้านคุณค่าผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นคุณค่าผลติภณัฑด์ี
ขึน้ จะท าใหก้ารแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์เพิม่ขึน้ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อน
ใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 
ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นความหลากหลายของผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหก้ารแนะน า
เพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์เพิม่ขึน้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การ
ส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีข์อง
ผูบ้รโิภคในรา้นเลมอนฟารม์ เขตกรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิานที ่3.1 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิ
การขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค
ในรา้นเลมอนฟารม์ เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ ผลการศกึษาพบว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการ
สง่เสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า
มากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นการสง่เสรมิการ
ขายดีขึ้น จะท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผกัอินทรีย์ต่อครัง้ลดลงด้านการตลาดทางตรง มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยี์
ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็
ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นการสง่เสรมิการขายดขีึน้ จะท าใหค่้าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ลดลง 

สมมตฐิานที ่3.2 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสริม
การขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค
ในร้านเลมอนฟาร์ม เขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดอืน ผลการศกึษาพบว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
จ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 
กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการประชาสมัพนัธด์ขี ึน้ จะท าให้
จ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดอืนลดลงด้านการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ อผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธด์ขี ึน้ จะท าใหจ้ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนลดลง  
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สมมตฐิานที ่3.3 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิ
การขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค
ในร้านเลมอนฟาร์ม เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ผล
การศกึษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์าก
ร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเหน็ต่อการสื่อสาร
การตลาด แบบบรูณาการดขีึน้ จะท าใหก้ารแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์เพิม่ขึน้  และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอน
ฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้านการโฆษณาดขีึน้ จะท าใหก้ารแนะน าเพื่อนใหม้าซื้อผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอนฟาร์มเพิม่ขึน้  ด้าน
การประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการประชาสมัพนัธ ์
ดีขึ้น จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มเพิ่มขึ้นด้านการส่งเสริมการขาย                        
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อน
ใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 
ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการสง่เสรมิการขายดขีึน้ จะท าให้การแนะน า
เพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์เพิม่ขึน้ ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอน
ฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรงดีขึน้ จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอินทรยี์จาก
รา้นเลมอนฟารม์เพิม่ขึน้ ดา้นการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอน
ฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้านการจดักิจกรรมพเิศษ ดีขึ้น จะท าให้การแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม
เพิม่ขึน้ 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจัจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์จากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร”  อภปิรายไดด้งันี้  

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์  
1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิ
มกีารแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์สงูกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญงิเป็นเพศทีใ่ส่ใจ
สุขภาพมากกว่าเพศชาย และมคีวามสามารถทีจ่ะสื่อสารใหค้นอื่นเขา้ใจ มวีธิพีูดใหค้นอื่นรูส้กึเชื่อใจ และกลา้ทีจ่ะ
เปิดบทสนทนาเรื่องราวต่างๆของตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 41) ทีก่ล่าวว่า ความ
แตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั คอื เพศหญงิมแีนวโน้มมคีวามตอ้งการทีจ่ะ
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ส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญั เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรด้าน
เพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 
จากการศกึษาของปุรวชิญ ์พทิยานนัท ์และคณะ (2555) เรื่องโอกาสการแนะน าสนิคา้เพื่อสขุภาพจากน ้ามนัปาลม์
สกดัเยน็ในอ าเภอหาดใหญ่ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ และมกีารตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในลกัษณะ
การบอกต่อ หรอืการรวมตวัเพื่อพดูคุยสนทนา แบ่งปนัความรู ้ถ่ายทอดประสบการณ์สว่นตวั และแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ซึง่กนัและกนั  

1.2 อายุผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
45-54ปี มกีารแนะน าเพื่อนมากทีสุ่ดอาจเป็นเพราะเป็นช่วงอายุใกลส้ภาวะสงูวยัมากขึน้  จงึดูแลดา้นโภชนาการ
ของตนเอง การรบัประทานผกัอนิทรยีย์งัเป็นอกีทางหนึ่งในการลดความเสีย่งจากโรคต่างๆในอนาคต เมื่อพงึพอใจ
ในการบรโิภคผกัอนิทรย์จากร้านเลมอนฟาร์มจงึแนะน าคนใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครอบครวัหรอืคนรู้จกั จงึท าให้
ผู้บริโภคที่มีอายุ 45 - 54 ปีมีพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มมากที่สุด 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 41) ทีก่ล่าวว่า อายุนัน้เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนั
ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม และผลการศึกษาของณัฐพงษ์ ชุมภู (2561) เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรบั
ขา่วสารและการบอกต่อเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ พบว่า สภาวะของคนสงูวยัมากขึน้ จงึท าใหก้ระแสการดแูลและ
ห่วงใยสขุภาพ และความปลอดภยัของผูบ้รโิภคมมีากขึน้ตามไปดว้ยอย่างต่อเนื่อง เมื่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑส์ขุภาพและการมคีวามรูส้กึทีด่จีากประสบการณ์โดยตรงทีไ่ดร้บั จงึใหก้ารสนบัสนุนผลติภณัฑน์ัน้ๆโดย
การบอกเล่าสิง่ดีๆ  ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ ใหก้บัเพื่อนหรอืคนอื่นๆ ทีรู่จ้กั 

1.3 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผกัอนิทรยี ์จากรา้นเล
มอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะบุคคลทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผลท าใหม้คีวามคดิเหน็และพฤตกิรรมทีต่่างกนั เนื่องจาก
การศกึษามผีลต่อการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ เมื่อมทีศันคตทิีด่ต่ีอผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ จงึแนะน าให้
ผูอ้ื่นไดร้บัรูเ้พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 41) กล่าวว่า การศกึษา
เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของณฐัพงษ์ 
ชุมภู (2561) เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารและการบอกต่อเกี่ยวกบัผลติภณัฑส์ุขภาพ พบว่า เมื่อทศันคติ
ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์ุขภาพและการมคีวามรูส้กึทีด่จีากประสบการณ์โดยตรงทีไ่ดร้บั จงึใหก้ารสนับสนุน
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยการบอกเล่าสิง่ดีๆ  ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ ใหก้บัเพื่อนหรอืคนอื่นๆ ทีรู่จ้กั  

1.4 อาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยี์ จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดอืนและด้านการแนะน าเพื่อนใหม้าซื้อผกัอนิทรยีจ์าก
รา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูเ้กษยีณอายุมพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอินทรยี์
จากร้านเลมอนฟาร์มมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าวเป็นผู้เกษียณอายุจ าเป็นต้องดูแลสุขภาพเพื่อลด
ความเสีย่งจากการเจบ็ป่วยจากโรคต่างๆ โดยการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์  สะอาด ปลอดภยัจากสารเคม ี
และ ย่อยง่าย มกีากใย มเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพ ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์จงึเป็นอาหารทีผู่บ้รโิภคกลุ่ม
นี้อาจบรโิภคบ่อยครัง้ ทัง้นี้ผูเ้กษียนอายุทีย่งัมสีุขภาพดมีกัจะประกอบอาหารดว้ยตนเองและมเีวลาว่างพอทีจ่ะไป
ซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์บ่อยเมื่อไหร่กไ็ด ้และเมื่อพงึพอใจต่อผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ที่ ได้รบั
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์จงึอยากใหค้นทีต่นเองรกัไดร้บัสิง่ดมีปีระโยชน์เช่นกนั โดยการแนะน าในกลุ่มเพื่อนๆและ
คนใกล้ชดิ อาจเป็นเพราะผูเ้กษียณอายุมเีวลาว่าง สามารถทีจ่ะไปไหน ท าอะไรได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องมกีาร
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วางแผนล่วงหน้า จงึท าใหผู้เ้กษยีณอายุมพีฤตกิรรมการซื้อผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์มาก
ทีส่ดุสอดคลอ้งกบัแนวคดิของแอชเลย ์(Atchley, 1994 : 210-211 อา้งถงึใน นลนิี ทพิยว์งศ,์ 2558 : 22) ทีก่ล่าววา่ 
ผูเ้กษียณ มเีวลาว่างทีเ่ป็นอสิระไดท้ าในสิง่ทีต่้องการ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ  เสรรีตัน์. (2541 : 128 -
130) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสนิคา้ และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
ขา้ราชการจะซื้อชุดท างาน และสนิค้าจ าเป็น ประธานกรรมการบรษิัท และภรรยาจะซื้อเสื้อผ้าราคาสูงหรือตัว๋
เครื่องบนิ ซึ่งนักการตลาดจะศกึษาว่าผลติภณัฑ์ของบรษิัท มบีุคคลในอาชพีไหนสนใจที่จะจดักจิกรรมทางการ
ตลาดใหส้นองความต้องการใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบัผลการศกึษาของณัฐพงษ์ ชุมภู (2561) เรื่อง พฤติกรรม
การเปิดรบัขา่วสารและการบอกต่อเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ พบว่า ปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภค
ในยุคปจัจุบนัคอื พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในการก้าวเขา้ไปสู่สงัคมของผู้ที่รกัสุขภาพ ต้องการทาน
อาหารที่ส่งผลต่อรูปร่าง และสุขภาพที่ดี รวมถึงสภาวะของคนสูงวยัมากขึ้น ท าให้กระแสการดูแลและห่วงใย
สุขภาพ และความปลอดภยัของผู้บรโิภคมมีากขึน้ตามไปด้วยอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อทศันคติของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑส์ขุภาพและการมคีวามรูส้กึทีด่จีากประสบการณ์โดยตรงทีไ่ดร้บั จงึใหก้ารสนบัสนุนผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดย
การบอกเล่าสิง่ดีๆ ที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ให้กบัคนในครอบครวั และคนรู้จกัได้รบัประทานด้วย และจาก
งานวจิยัของทมีผูว้จิยันักศกึษา สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัมหดิล (2561) เรื่อง สื่อสารโดนใจ รุ่นใหญ่วยัสเีงนิ 
พบว่า การแชร ์สิง่มปีระโยชน์ และ การใชไ้ลน์และวธิกีารแชรเ์น้ือหาของผูส้งูวยั มกัจะแบ่งปนัเน้ือหาผ่านช่องทาง 
Line ร้อยละ 55 ล าดบัรองลงมาเป็นการพูดคุยบอกต่อกบัเพื่อนฝูง และผองเพื่อน ร้อยละ 34 และมกัจะเป็น
บทความทีใ่หป้ระโยชน์ เช่น ยารกัษาโรค สมุนไพร  

1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อผกัอนิทรยี ์จาก
รา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภค
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซื้อผกัอนิทรยีต่์อครัง้มากทีสุ่ด ทัง้นี้เพราะรายไดเ้ป็นตวัแปรทีบ่่งบอก
ถงึสถานภาพทางเศรษฐกจิของแต่ละบุคคล ผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวมรีายไดค้่อนขา้งด ีจงึก าลงัในการซือ้มากกว่าผู้
ทีม่ขีอ้จ ากดัทางรายได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 41) เห็นว่า รายไดเ้ป็นตวั
แปรส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด และจากรูปแบบพฤตกิรรมผูซ้ือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
ของผู้บริโภคของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541 : 128 -130) ได้กล่าวถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic 
Circumstances) ของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสนิค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย 
รายได ้การออมสนิทรพัย ์อ านาจการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อรศิรา รุ่งแสง (2555) เรื่อง ปจัจยัทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายแต่ละครัง้ทีซ่ือ้ผกัปลอดสารพษิโดยเฉลีย่แตกต่างกนั นอกจากนี้ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,000-25,000 บาท  มพีฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วว่า รายได้เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึง
สถานภาพทางเศรษฐกจิของแต่ละบุคคล ผูท้ีม่สีถานภาพเศรษฐกจิด ีจะมกี าลงัในการซือ้มากกว่าผูท้ีม่ขีอ้จ ากดัทาง
รายได ้ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยอาจจะซื้อผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอนฟารม์เท่าที่เพยีงพอในการบรโิภคก่อน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของณิชชมนันท์ ใจค า (2559) เรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกซื้อผกัปลอดสารพษิ กรณีศกึษา รมิปิงซุปเปอร์มาร์เกตในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผู้บรโิภค
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ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผกัปลอดสารพษิ ดา้นความถีใ่น
การรบัประทานผกัปลอดสารพษิแตกต่างกนั   

2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 
2.1 ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผกัอนิทรยี์ต่อครัง้  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวม ประกอบด้วย ด้าน

คุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์และ
ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและมทีศิทางตรง
ข้าม อาจเป็นเพราะแม้ว่าผู้บริโภคยอมรบัในคุณภาพความปลอดภัยของผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม แต่
ผูบ้รโิภคยุคใหม่มไีลฟ์สไตลแ์บบคนเมอืงอาศยัอยู่ในคอนโดมเินียมมกีารด าเนินชวีติค่อนขา้งเร่งรบีและเหลอืเวลา
ส าหรบัการประกอบอาหารน้อยลง เมื่อผูบ้รโิภคมเีวลาไปซือ้วตัถุดบิส าหรบัปรุงอาหารจงึซือ้ในปรมิาณสนิค้าที่มี
ขนาดบรรจุเลก็ลง ทีป่รุงพรอ้มทานทนัทใีนมือ้นัน้ๆ เนื่องจากผกัอนิทรยีม์ขีอ้จ ากดัในการเกบ็รกัษา จงึอาจจะท าให้
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยี์
ต่อครัง้ลดลง ทัง้น้ี เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า จงึควรพจิารณาปจัจยัอื่นประกอบ  

2.2 ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
และด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและมทีศิทางตรง
ข้าม อาจเป็นเพราะถึงแม้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อการบริโภคผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มที่มีความ
ปลอดภัย ทุกครัง้ที่บริโภคผักอินทรีย์จะรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย ส่งผลดีต่อ
สิง่แวดลอ้ม แต่ปจัจุบนัวถิชีวีติในแต่ละวนัของผูบ้รโิภคมกีจิกรรมมากมายจงึอาจไม่มเีวลาทีจ่ะไปซือ้ของเขา้บา้น
ได้ถี่เหมือนเมื่อก่อน หากจ าเป็นต้องใช้อาจเลือกไปซื้อร้านจ าหน่ายผกัปลอดสารพษิใกล้บ้าน จึงอาจจะท าให้
พฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อ
เดอืนลดลง ทัง้น้ี เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก จงึควรพจิารณาปจัจยัอื่นประกอบ 

2.3 ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม  ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 
ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ และดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัของผลติภัณฑ ์ดา้น
คุณค่าผลติภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยีจ์าก
ร้านเลมอนฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอนฟาร์มโดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและมีทศิทางเดียวกนั อาจเป็นเพราะผู้บริโภคมคีวาม พึงพอใจปจัจยัด้านผลติภณัฑ์
โดยรวมของผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์จงึแนะน าผูอ้ื่น ท าใหผู้บ้รโิภคผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์มคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑโ์ดยรวมดขีึน้ จะท าใหก้ารแนะน าเพื่อนใหม้าซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟารม์
เพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ มานิต ตนัเจรญิ (2558) เรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของ
ประชาชน : ศกึษากรณี ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า ปจัจยัเสรมิทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน ได้แก่ การได้รบัค าแนะน าจากคน ใกล้ชดิ 
เกณฑก์ารประเมนิเพื่อเลอืกซือ้ผกัปลอดสารพษิ โดยพจิารณาจากคุณภาพของสนิคา้ และผลการศกึษาของสมุติรา 
กนัธะวงศ ์(2552) เรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้ผกัปลอดสารพษิจากเกษตรกรในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า สือ่
ที่ท าใหร้บัทราบขอ้มูลผกัปลอดสารพษิจากเกษตรกร คอืจากการแนะน าของเพื่อน/ญาต/ิครอบครวั แหล่งขอ้มูล
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกซือ้ผกัปลอดสารพษิ คอืจากเพื่อน/ญาต/ิหรอืคนทีเ่คยซือ้ ซือ้ผกัปลอดสารพษิแลว้ส่วน
ใหญ่มีความพอใจมากและมกีารชกัชวนให้คนอื่นมาซื้อผกัปลอดสารพิษอีกและผลการศกึษาของวารุณี จีนศร
(2554)เรื่องปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้ผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจงูใจใน
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การซื้อผกัปลอดสารพษิ ด้านความสะอาดและด้านความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์กบัด้านพฤติกรรมการซื้อผกั
ปลอดสารพษิดา้นแนวโน้มการบอกต่ออย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

3. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
3.1 ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอนิทรยีต่์อครัง้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการ

ส่งเสรมิการขาย และดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ผกัอินทรยีต่์อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและมี
ทศิทางตรงขา้ม อาจเป็นเพราะถงึแมว้่าการสง่เสรมิการขายและการตลาดทางตรงในรปูแบบต่างๆ จะเป็นการสรา้ง
แรงจูงใจใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้เรว็ขึน้กต็าม แต่ผูบ้รโิภคยุคใหม่มกีารด าเนินชวีติค่อนขา้งเร่งรบีและเหลอืเวลาใน
แต่ละวนัส าหรบัการประกอบอาหารค่อนขา้งน้อย อกีทัง้ในปจัจุบนัยงัมอีาหารสุขภาพพรอ้มส่งในรูปแบบต่างๆเขา้
มาช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชวีติ และเมื่อผู้บรโิภคมเีวลาไปซื้อวตัถุดบิส าหรบัปรุงอาหารจงึซื้อใน
ปรมิาณสนิคา้ทีม่ขีนาดบรรจุเลก็ลง สามารถปรุงพรอ้มทานทนัทใีนมื้อนัน้ๆ เนื่องจากผกัอนิทรยีม์ขีอ้จ ากดัในการ
เกบ็รกัษา จงึท าใหแ้มว้่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย
และด้านการตลาดทางตรงดีขึ้น อาจจะท าให้พฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผกัอนิทรยี์ต่อครัง้ลดลง ทัง้นี้ เนื่องจากมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั           
ต ่ามาก จงึควรพจิารณาปจัจยัอื่นประกอบ 

3.2 ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสัมพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและมทีศิ
ทางตรงขา้ม อาจเป็นเพราะการไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพหรอืบุคคลทีท่มีคีวามเชื่อถอืของบุคคล
ทัว่ไปการบรโิภคผกัอนิทรยีจ์ากร้านเลมอนฟารม์มคีุณค่าต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากวถิกีารด าเนินชวีติในแต่ละวนั
ของผูบ้รโิภคในสงัคมเมอืง มภีารกจิมากมายและหลากลายทีต่อ้งท าแข่งกบัเวลา จงึอาจไม่มเีวลาว่างมากพอทีจ่ะ
ไปซือ้วตัถุดบิในการประกอบอาหารรบัประทานไดบ้่อยครัง้ตามทีต่้องการ และผูบ้รโิภคจ านวนไม่น้อยใชช้วีติอยู่
นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน จึงเลือกรบัประทานอาหารส าเร็จรูปนอกบ้าน อีกทัง้ยงัมีบริการจดัส่งอาหารเพื่อ
สุขภาพ เพื่อรองรบัการใชช้วีติแบบคนเมอืงทีไ่ม่มเีวลาปรุงอาหารแต่มคีวามต้องการดูแลสุขภาพที่รวบรวมเมนู
สุขภาพในรา้นอาหารเจา้ดงัต่างๆ ส่งตรงถงึมอืผูบ้รโิภคในเมอืง เพื่อตอบรบัไลฟ์สไตลค์นยุคใหม่ ท าใหผู้บ้รโิภคมี
ทางเลอืกมากขึน้ จงึอาจท าให้พฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนลดลง ทัง้นี้ เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก จงึควรพจิารณาปจัจยั
อื่นประกอบ 

3.3 ดา้นการแนะน าเพื่อนใหม้าซื้อผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
โดยรวม ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าเพื่อน
ใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก
เมื่อผู้บรโิภคได้รบัข่าวสารของผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์มจากเครื่องมอืสื่อสารการตลาดต่างๆของเลมอน
ฟารม์แลว้ เกดิการตระหนักถงึคุณภาพความปลอดภยัทีไ่ด้รบัมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องผกัอนิทรยีจ์ากร้านเล
มอนฟารม์  จงึแนะน าสิง่ดีๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่คนใกลช้ดิมากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชูลซ ์(Shultz, อา้งถงึใน  
เสร ีวงษ์มณฑา, 2540: 29) ทีก่ล่าวไวว้่า การตดิต่อสื่อสารทางการตลาดเชงิบรูณาการ เป็นกระบวนการทีต่อ้งใช้
การสือ่สารเพื่อจงูใจหลายรปูแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยเครื่องมอืในการสือ่สารอาจใชท้ัง้สือ่และไม่ใช้
สือ่ สอดคลอ้งผลการศกึษาของ ณฐัพงษ์ ชุมภู ( 2561) เรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารและการบอกต่อเกี่ยวกบั



15 
 

ผลติภณัฑส์ขุภาพ พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ุขภาพมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพ โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่กีารเปิดรบัสื่อจะมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพ โดย
ผลติภณัฑส์ขุภาพทีซ่ือ้มากทีสุ่ด คอื ผลติภณัฑส์ุขภาพเกีย่วกบัอาหาร และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และบอกต่อ
เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สุขภาพต่างมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั รวมทัง้พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารกม็คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบอกต่อเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพดว้ย 
        
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการโฆษณา
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.161 ซึ่งมคี่าน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเสนอว่า ผู้ผลติและ
จ าหน่ายผักอินทรีย์ควรมีการพัฒนาเพิ่มรูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ ที่เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตปจัจุบนั 
นอกเหนือจากการท าโฆษณาแบบเดิมๆ เช่น การโฆษณาผ่าน website, สื่อสิง่พิมพ์ และการโฆษณาทางสื่อ
โทรทศัน์ วทิยุ นัน่กค็อืการใช้ Mobile Application แนะน าคุณสมบตัิของผกัอนิทรยี์มปีระโยชน์อย่างไรในแต่ละ
ชนิด  

2. จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอน
ฟารม์ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการแนะน าเพื่อน
ใหม้าซือ้ผกัอนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูเ้กษียณอายุมี
พฤติกรรมการซื้อดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยต่อเดอืน และด้านการแนะน าเพื่อนใหม้าซื้อมากทีสุ่ด ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
เสนอว่า ผูผ้ลติและจ าหน่ายผกัอนิทรยีค์วรเพิม่ผลติภณัฑผ์กัอนิทรยีท์ีม่กีารวจิยัถงึคุณประโยชน์ทีเ่หมาะสมส าหรบั
ผูส้งูอายุใหห้ลากหลายมากขึน้ เพราะผูเ้กษยีณอายุจะเป็นกลุ่มลกูคา้ขนาดใหญ่ เน่ืองจากประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุ ซึง่จะกลายมาเป็นกลุ่มลกูคา้ทีม่บีทบาทส าคญัในอนาคต  

3. จากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อผกัอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนให้มาซื้อผกั
อนิทรยีจ์ากรา้นเลมอนฟารม์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) สงูสดุ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอว่า ผูผ้ลติและจ าหน่าย
ผกัอนิทรยี์ควรจดัหาผลติภณัฑ์ผกัอนิทรยี์ต่างๆให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ นอกจากนี้แล้ว ควรจดัท าชุดผกั
พรอ้มบรโิภคในรปูแบบต่างๆ เช่น ชุดผกัส าหรบัประกอบอาหารประเภทต่างๆ ชุดผกัรวม ชุดผกัน ้าพรกิ ชุดผกัสกุี ้
ชุดผกัตม้ เป็นตน้ เพื่อความสะดวกต่อผูบ้รโิภค  

4. จากผลการวจิยัพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการจดักจิกรรมพเิศษมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อผกัอนิทรยี์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าเพื่อนใหม้าซือ้ผกั
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) สูงสุดโดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอว่าผูผ้ลติและจ าหน่ายผกัอนิทรยีค์วรเพิม่การจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ
มากขึน้ ทัง้นี้ เป็นความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า จงึคารพจิารณาปจัจยัอื่นประกอบ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ย ความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่ จากอาจารย ์ดร.ไพบูลย ์
อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ด าเนินการ จนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ย
สมบูรณ์ ในการใหค้ าปรกึษา แนะน า ช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขปรบัปรุง เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ 
และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และอาจารยด์ร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ไดก้รุณาช่วย แนะน า แกไ้ข รวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง
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แกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ ผูว้จิยักราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย  
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