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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ปจัจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวติ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู ้ที่เคยซื้อและบริโภคผักออร์แกนิกในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยการทดสอบไคสแควร์ 
  ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  มีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้ออย่างมนัียส าคญัที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 2. ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นราคากับดา้นจ านวนเงนิการซื้อ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายกับดา้นแหล่งขอ้มูล ดา้นส่งเสรมิ
ทางการตลาดกับด้านแหล่งข้อมูล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. รูปแบบการด าเนินชีวติ ทีม่อี ิทธติ่อพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ดา้นกิจกรรมทีท่ าเป็นประจ า ด้านความสนใจ และดา้นความคิดเหน็ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้ออย่างมนัียส าคญัที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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1 
 
 
 
 
 

                                                             
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study demographic factor 2) marketing mix factor; and             
3) life pattern that influenced the purchase behavior of organic vegetables of consumers in Bangkok. 400 
buyers who used to buy and consume organic vegetables in Bangkok were drawn to be the sample of the 
study. The research instrument, a questionnaire was used to collect the data which were  analyzed by 
descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation), and correlation analysis by Chi -Square testing. 

The result revealed as follows: 
1. Demographic factor that influenced the purchase behavior of organic vegetables of consumers in 

Bangkok found that age, education, average income per month had significant influence on purchase 
behavior at 0.05, which was according with the assumptions. 

2. Marketing mix factor that influenced the purchase behavior of organic vegetables of consumers in 
Bangkok found that the price with the purchase amount, distribution channel with the data source, marketing 
promotion with the data source had significant influence on purchase behavior at 0.05, which was according 
with the assumptions. 

3. Life pattern that influenced the purchase behavior of organic vegetables of consumers in Bangkok 
found that regular activities, interests and opinions had had significant influence on purchase behavior at 
0.05, which was according with the assumptions. 
 
Keywords: Marketing Mix Organic,  Lifestyles, Vegetables 
 
บทน า 

ปจัจุบันความนิยมบริโภคอาหารประเภทพืชผักออร์แกนิก ธัญพืชต่างๆ นมถัว่เหลืองน ้ าผักและน ้ าผลไม ้
รวมทัง้อาหารจากธรรมชาตทิี่ปราศจากการปรุงแต่ง หรอืผ่านการปรุงแต่งเพียงเล็กน้อย ก าลังได้รบัความนิยมอย่าง
มากจากผู้บริโภค ในประเทศไทย อาหารออร์แกนิกก็เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพมาก เป็นพิเศษผลิตภัณฑ ์              
ออรแ์กนิกทุกประเภทจะไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอย่างถูกตอ้ง ถงึคุณค่าทางโภชนาการและขัน้ตอนการผลิตทีป่ลอด
สารพษิตกค้าง  เน่ืองจากปลูกจากดินทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลของพชืผกัชนิดนัน้ๆ ท าให้ผลผลิตมเีน้ือแน่น
และรสชาติเขม้ขน้ และสดใหม่ การรบัประทานอาหารออรแ์กนิก  จะช่วยลดภาวะการเสี่ยงต่อโรครา้ยทีม่ีสารเคมีเป็น
สาเหตุหลักเช่น โรคมะเรง็ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิก หรอือีกความหมายคือ ผลิตภณัฑ์ทีป่ลอดสารพิษ ซึ่งหมายความว่า               
ไม่เป็นภัยต่อชีวติมนุษย ์สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกหน่ึงวิธทีี่จะช่วยอนุรักษ์ดิน น ้า และสิ่งแวดล้อมใหค้งอยู่            
อย่างบรสิุทธิแ์ละยัง่ยนืต่อไป 

ธุรกิจออร์แกนิกได้รับการตอบรบัจากผู้บริโภคมากขึ้นโดยได้รับปจัจัยหนุนจากความตระหนักเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทีป่นเป้ือนไปดว้ยมลพษิทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็แก่ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้
ท าใหผู้บ้รโิภคเหล่าน้ีเริม่ใส่ใจกับวถิกีารกินอยู่และเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเพื่อสนิคา้ทีม่คีุณภาพและปลอดภยัต่อร่างกายมากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง จนท าให ้“ธุรกิจสนิคา้ออรแ์กนิค” เริม่เปิดตวัขึน้และขยายตวัอย่างรวดเรว็ โดยในปจัจุบนัการด าเนินธุรกจิ
สนิคา้ออรแ์กนิคในไทยไดพ้ฒันาความหลากหลายมากขึน้ตามล าดับ จากเดมิทีเ่ริม่ต้นจากสนิคา้เกษตร เช่น ผกัผลไม ้ 
ก็ไดป้รบัเพิม่รูปแบบสนิคา้และบรกิารที่ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ ทัง้ในรูปแบบของรา้นจ าหน่ายสนิคา้วตัถุดบิทีใ่ช้ประกอบ
อาหาร สนิคา้อุปโภคบริโภคในครัวเรอืน รา้นจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ร้านอาหารออรแ์กนิค รวมไปถึงรา้น
จ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่มเสือ้ผา้เดก็ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

 1.เพื่อศึกษาถงึลักษณะด้านประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อศึกษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 3.เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติประกอบด้วย  ดา้นกิจกรรม ด้านความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ที่มี
อทิธติ่อพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 4.เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการซื้อประกอบดว้ย ดา้นความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผักออร์
แกนิก ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตัดสนิใจซื้อผกัออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑ์ผกัออร์
แกนิก ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยดา้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความสมัพนัธ์
กับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วยด้านกิจกรรม ดา้นความสนใจ และด้านความคิดเห็น                 
มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์อา้งองิจาก อดุลยจ์าตุรงคกุล (2543, หน้า38-39) กล่าวว่า
ลกษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอายุเพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้เป็นตน้ลักษณะดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสนิค้าทัง้หลาย  การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตรช์ี้ใหเ้หน็ถงึการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรอืลดความส าคญัลง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด อา้งองิจาก แลมป์แฮร ์และ แมคาเนียล (Lamb, 
Hair and McDanial 2000: 44, อ้างถงึในพบิูล ทีปะปาล 2545: 42) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถงึ การน ากลยุทธเ์กี่ยวกับผลิตภัณฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกัน
เป็นหน่ึงเดยีวจดัท าขึน้โดยมจุีดมุ่งหมาย เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมายและท าใหเ้กิดความพงึพอใจ
ซึ่งกันและกันสองฝ่าย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต อา้งอิงจาก ฐติพิร ปิยะพงษ์กุลและ พัชนีเชยจรรยา 
(2556อา้งองิจากSolomon 2013) ใหค้ า นิยามรูปแบบการด า เนินชีวิตไวว้่า เป็นรูปแบบหน่ึงของการบรโิภคทีส่ะทอ้น
ถงึการเลือกของบุคคลว่าเขาใช้เงนิและเวลาของเขาอย่างไรโดยใช้เครื่องมอืการวดัหลายแบบ ส่วนทีใ่ช้ในการวจิยัน้ีคือ 
AIOs (Activities, Interests and opinions) A (Activities) คอื กิจกรรมหรอืปฏกิิรยิาทีบุ่คคลแสดงออก I (Interests) คือ 
ความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์หรอืวัตถุ  (Opinions) คือ ความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสถานการณ์ใช้อธบิาย แปล
ความหมาย คาดคะเน และประเมนิค่า 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  อ้างอิงจาก เสรี วงษ์มณฑา (2542:31) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถึง ลักษณะการซื้อของผูบ้รโิภค เช่น ซื้อทีไ่หน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อยเพยีงใด 
ใครเป็นผูช้ื้อ และใช้มาตรการอะไรในการตดัสนิใจซื้อ และพฤตกิรรมการใช้ (Using Behavior) หมายถึงลักษณะการ
บรโิภคสนิคา้ของผูบ้รโิภค เช่น บรโิภคทีไ่หน บรโิภคกับใคร บรโิภคในอตัรามากน้อยเพยีงไร เป็นตน้ 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัน้ี คอืผูท้ีเ่คยซื้อและบรโิภคผกัออรแ์กนิกในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัน้ี คอื ผูท้ีเ่คยซื้อและบรโิภคผกัออรแ์กนิกในก

รุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจึงไดใ้ช้วธิขีองการก าหนดตวัอย่างโดยการใช้สูตรค านวณ ก าหนด
ระดบัความเชื่อมัน่ 95% (นราศร ีไววนิชกุลและชูศักดิ ์อุดมศร.ี2542:104) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 ตัวอย่างและ
เพิม่เตมิอกีจ านวน 15 ตวัอย่างเพื่อดูระบุเหตุผล เมื่อรวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยใช้วธิสีุ่มตวัอย่างดงัน้ี  

ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling)โดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน 
(Without Replacement) จาก 20 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยจับฉลากมา 6 เขตการปกครองใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตพระโขนง / เขตดนิแดง / เขตหว้ยขวาง / เขตจตัุจกัร / เขตบางรกั / เขตสาทร 
 ขั ้นที่  2  ใ ช้ วิธี สุ่มตัวอย่างแบบ โควตา  (Quota sampling) โดยในการน า6เขตการปกครองใน
กรุงเทพมหานครทีเ่ลือกไดม้าเป็นสถานทีใ่นการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งในแต่ละเขตการปกครองจะมจี านวนกลุ่มตวัอย่าง
เขตละ 66 – 67 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน   

ขัน้ที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก (convenience) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามของแต่ละเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครทีไ่ดเ้ลือกไว้ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้น้ี  เป็น
แบบสอบถามที่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึง ปจัจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question)  
 ส่วนที่ 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นค าถามที่ถามถงึระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method : Likert scale questions) จ านวน 20 ขอ้ แบ่งเป็น
ค าถามเกี่ยวกับดา้นผลิตภณัฑ ์5 ขอ้ ดา้นราคา 5 ขอ้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 5 ขอ้ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
5 ขอ้ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจยัด้านรูปแบบการเนินชีวิต เป็นค าถามทีถ่ามถึงระดบัความส าคญัของ ปจัจยัดา้นรูปแบบการ
เนินชีวติ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ จ านวน 3 ขอ้ มลีักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended question)มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซ้ือผกัออร์แกนิกของผู้บริโภค มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
ended question)จ านวน 4 ขอ้ ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale) 
 
 
 



5 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ลักษณะ คอื 
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดย
ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นขอ้มูลหลัก
ทีใ่ช้ในการวเิคราะหต์ามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับการวจิัย ได้ศึกษาจากการคน้ควา้จากหนังสือ 
วทิยานิพนธ์ รายงานการศึกษาวจิยั ขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ตของหน่วยงานต่างๆ ที่มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และสื่อต่างๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร วารสาร เป็นตน้ 
 การจดัท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การจดัท าข้อมูล 
 1. รวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู ้ว ิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว มาลงรหสั (Coding) ในแบบรหัส ส าหรบัประมวลขอ้มูล
ดว้ยคอมพวิเตอร ์
 3. น าข้อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 การวิเคราะหข์้อมูล  

1. วิเคราะหข์้อมูลแบบสอบถามส่วนที ่1 ปจัจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
รายได้ ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติ                
ไค-สแควร ์(Chi-Square Test) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
อทิธพิลกับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
สถติทิีใ่ช้ทดสอบคอื สถติไิค-สแควร ์(Chi-Square Test) 

3. วเิคราะหข์้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 ปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ ทีม่อีทิธพิลกับพฤติกรรมการซื้อ
ผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครสถติทิีใ่ช้ทดสอบคอื สถติไิค-สแควร ์(Chi-Square Test) 

4. วเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจ ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อผัก                
ออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สถติทิีใ่ช้ทดสอบคอื สถติไิค-สแควร ์(Chi-Square Test) 
ผลการศึกษาขอ้มูล ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวติที่มอีิทธพิลกับพฤติกรรมการซื้อผัก           
ออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชีพ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

1. เพศ ไม่มีความสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่
การซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่ีความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อผกัออร์
แกนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์กัออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัสงัคม
ชีวติความเป็นอยู่ของคนไทยไดม้กีารเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเพศหญิง หรอืเพศชาย มคีวามตอ้งการทีจ่ะ
ดูแลรกัษาสุขภาพของตนเอง ใหม้ชีีวติทีป่ราศจากโรคภยั โดยมพีฤตกิรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป มกีารดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
กันมากขึน้โดยเหน็ไดจ้าก การทีผู่บ้รโิภคนิยมการเลือกรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งไดส้อดคล้องกับ
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งานวจิัยของ กนก นาฏ สง่าเนตร (2541) ที่ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การเปิดรบัข่าวสารที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางในระบบขายตรง” พบว่า ลักษณะทางประชากร ไดแ้ก่ อายุระดบัการศึกษาและรายไดไ้ม่ม ีความสัมพนัธ์
กับการตดัสนิใจซื้อ 

2. อายุ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีก่าร
ซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงินการซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามสมัพันธต์่อการตดัสนิใจซื้อผักออรแ์ก
นิก และด้านการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์กัออร์แก อย่างมนัียส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
36-45 ปี มคีวามถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิกมากที่สุด อาจจะเน่ืองมาจากผู้บรโิภคอยู่ในวยัที่มคีวามสนใจใส่ใจในการดูแล
รกัษาสุขภาพมากขึน้ โดยเลือกรับประทานผกัออรแ์กนิกมากขึ้น เพราะอาจคดิว่าไม่มีสารพิษและมีคุณประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ชนานันท ์คงธนาฤทธิ ์(อภชิาต ดสีมสุข. 2545 อา้งอิงจาก  ชนานันท์ คงธนา
ฤทธิ ์2543) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การเปิดรบั ข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคตแิละการยอมรับ การบรโิภคสิง่มชีีวิตที่ตดัต่อพันธุ ์
กรรม  (GMOs)” ประชากรทีม่อีายุต่างกัน มคีวามรู ้ทศันคต ิและการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร แตกต่างกัน  

3. ระดบัการศึกษา มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อ
ผกัออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์กัออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองดว้ยระดบั
การศึกษามีผลต่อความเขา้ใจและวิธทีางการคดิของผู้บรโิภคว่าผักปลูกดว้ยวธิกีรรมทีป่ราศจากสารเคม ีดงันัน้ ผกัจึง
ปลอดสารเคมี เมื่อรับประทานผักออร์แกนิกแล้วจะท าให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่มีสารพิษตกค้าง และมีความ
ปลอดภยัในการบรโิภค ซึ่งคนทีม่กีารศึกษาในแต่ละระดับ ก็จะมีความสามารถในการพินิจพเิคราะห์ ดว้ยเหตุดว้ยผล 
หรอืการหาขอ้มูลก่อนการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ชนานันท์ คงธนาฤทธิ ์(อภชิาต ดสีมสุข.
2545 อา้งองิจาก ชนานันท์ คงธนาฤทธิ ์2543) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรบั ข่าวสาร ความรู ้ ทศันคตแิละการยอมรับ 
การบรโิภคสิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุก์รรม (GMOs)” ระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร แตกต่างกัน  

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซื้อผกัออร์แกนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นความถี่การซื้อผักออรแ์กนิก ด้านจ านวนเงนิการซื้อผักออรแ์กนิก ด้านแหล่งข้อมูลทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสนิใจซื้อผกัออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผกัออรแ์กนิกเป็นผกัทีม่รีาคาค่อนขา้งสูงกว่า
ผักทัว่ไป แต่ไม่มากนัก รายได้จึงมีผลต่ออ านาจการซื้อท าให้ผู ้ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง แต่ไม่สูงมาก            
มีความสามารถในการจ่ายเงินซื้อผักออร์แกนิกมารับประทานได้  แต่ส าหรับผู ้ที่มีรายได้ค่อนข้างต ่ า ท าให้มี
ความสามารถในการจ่ายเงนิไดค้่อนขา้งน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ รุจภิาศ โตอนิทร ์(สุธณิี แซ่เฮง 2554 อา้งองิ
จาก รุจิภาศ โตอนิทร์ 2543) ได้ศึกษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลกับพฤตกิรรมการเลือกซื้อเฟอรนิ์เจอร์” รายได้ต่างกัน              
มผีลท าใหจ้ านวนครัง้ในการซื้อสนิคา้ต่อเดอืนแตกต่างกัน   

แต่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกขอผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์กัออรแ์กนิก อนัเน่ืองมาจาก รายได ้ไม่ไดม้สี่วนส าคญัในการทีผู่บ้รโิภคจะมามสี่วน
ร่วมในผลิตภัณฑ์ เพราะการมสี่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ ไม่จ าเป็นต้องใช้ขอ้มูลด้านรายไดเ้ข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้อง
งานวจิยัของ รศัม ีกลิ่นหอม และ รุ่งอรุณ สงัขช์ม (นารรีตัน์ ฟกัเฟ่ืองบุญ 2554 อา้งองิจาก รศัม ีกลิ่นหอม และรุ่งอรุณ 
สงัขช์ม 2545) ไดศ้ึกษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลกับพฤตกิรรมการเลือกซื้อเฟอรนิ์เจอร”์ รายไดต้่างกัน มคีวามพอใจใน
การเลือกซื้อเฟอรนิ์เจอรต์่างกัน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา               
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า  
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  1. ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก                
ออรแ์กนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออร์แกนิก 
ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่ีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อผกัออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑ์ผกัออรแ์กนิก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เน่ืองจากปจัจุบันผักออรแ์กนิกที่มขีายทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นตามห้างร้าน หรือ             
ตามตลาด มลีักษณะผลิตภณัฑ ์ทีเ่หมอืนผักตามทอ้งตลาดทัว่ไป และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มคีวามรูส้กึว่าการรบัประทาน
ผักทัว่ไป กับผักออร์แกนิกนั้น ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักทางด้านโภชนาการ ดังนั ้น  ผลิตภัณฑ์ จึงไม่มี
ความสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

2. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มคีวามสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นแหล่งข้อมูลทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อ
ผกัออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์กัออรแ์กนิก ปจัจุบนัเทคโนโลยมีบีทบาทดา้นราคามากขึน้ซึ่งท าให้
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป ผูบ้รโิภคสามารถหาราคาจากแหล่งข้อมูลทางอนิเตอรจ์ากหลายๆ
แหล่งเพื่อเปรยีบเทียบราคาก่อนการตัดสนิใจสัง่ซื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นางนงนุช โกสียรตัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาความตอ้งการผูบ้ริโภคผักปลอดสารพิษของผูบ้รโิภค ในรา้นค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิรริาช ”อธบิายว่า ปจัจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มผีลต่อ ความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกัน 

แต่มคีวามสัมพนัธใ์นด้านจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์กนิก  อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์ผกัออแกรนิ์กนัน้ มีราคาแพงกว่าสนิค้าทัว่ๆ ไปทีม่วีางขายอยู่ตามท้องตลาด และ ในบางโอกาสที่ราคาของ
ผกัออรแ์กนิกมรีาคาทีต่ ่ากว่าปกตกิ็อาจท าใหผู้บ้รโิภคซื้อผกัออรแ์กนิกเพิม่ขึน้ได้ 

3. ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ               
ผกัออร์แกนิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก  ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผักออรแ์ก 
และด้านการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก แต่มีความสัมพันธ์ในด้านแหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อ               
การตดัสนิใจซื้อผกัออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดา้นความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก จากผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางจัด
จ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซื้อผกัออร์แกนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การจัด
จ าหน่ายแต่ละครัง้จะไม่ครัง้ไม่มผีลท าใหผู้ ้บรโิภคตดัสนิใจซื้อผกัออรแ์กนิกสอดคล้องกับ นางนงนุช โกสยีรตัน์ (2553) 
ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการผู ้บริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช ”              
อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มผีลต่อความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกัน 

ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์กนิก จากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ              
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคอืการให้บรกิารส าหรบัการใช้บริการในการซื้อสนิค้าหรือบรกิาร เช่น ช่องทางการจัด
จ าหน่ายทางไลน์ ทางเวปไซค์ ทางเฟสบุ๊ค  ซึ่งไม่ได้เกี่ยวขอ้งกับจ านวนเงนิของผู ้บริโภค สอดคล้องกับ นางนงนุช             
โกสยีรตัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการผู ้บรโิภคผักปลอดสารพิษของผูบ้รโิภค ในรา้นคา้เพื่อสุขภาพ 
แขวงศิริราช”อธิบายว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ทุกด้าน มีผลต่อ ความต้องการบริโภคของผู้บริโภค             
ไม่แตกต่างกัน 

ดา้นแหล่งข้อมูลที่มคีวามสัมพนัธ์การตดัสินใจจากผลการวจิัยพบว่า ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็น
เพราะ ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัในการหาแหล่งขอ้มูลส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายในการตดัสนิใจที่จะไปซื้อสนิค้า               
ในการตัดสนิใจซื้อของผู ้บรโิภค แหล่งขอ้มูลทีป่ระกอบการตัดสนิใจในการซื้ อผกัออรแ์กนิก เช่น สอบถามจากบุคคล           
ในครอบครวั  คน้หาขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากเวป็ไซคย์อดนิยมในประเทศไทย Google ดงันัน้ช่องทางจดัจ าหน่าย
จงึมคีวามสมัพนัธก์ับแหล่งขอ้มูล 
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ด้านการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด                
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็น
เพราะ การส่งผักออร์แกนิกไปขายยังสถานที่ตลาด ผู ้บริโภคไม่จ าเป็นจะต้องส่วนร่วมผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ                   
นางนงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความตอ้งการผูบ้รโิภคผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภค ในรา้นคา้เพื่อ
สุขภาพ แขวงศิรริาช”อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มผีลต่อ ความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภคไม่
แตกต่างกัน 

แหล่งขอ้มูลทีป่ระกอบการตดัสนิใจในการซื้อผกัออรแ์กนิก เช่น สอบถามจากบุคคลในครอบครวั  คน้หาขอ้มูล
ทางอินเทอรเ์น็ตได้จากเวป็ไซค์ยอดนิยมในประเทศไทย Google ดังนั ้นช่องทางจดัจ าหน่ายจึงมีความสัมพันธ์กับ
แหล่งข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ  นางนงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการผูบ้รโิภคผักปลอด
สารพิษของผู้บรโิภค ในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิรริาช”อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มผีลต่อ 
ความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกัน 
 4. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสรมิทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผัก
ออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีก่ารซื้อผักออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์ก และ
ดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์กัออรแ์กนิก แต่มคีวามสมัพนัธใ์นดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อ
ผกัออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นความถี่การซื้อผกัออรแ์กนิกจากผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริม
ทางการตลาดไม่มคีวามสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ              
ผกัออร์แกนิกยงัไม่มกีารส่งเสรมิทัง้ภาครฐัและเอกชน จงึท าใหผู้ ้บริโภครบัรูข่้าวสารได้น้อยว่าผักออรแ์กนิกมีขายใน
ประเทศไทย  จงึท าใหก้ารซื้อออรอ์อแกนิกมาบรโิภคยงัมไีม่มากนัก สอดคล้องกับ นางนงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ศึกษา
เรื่อง “การศึกษาความต้องการผู ้บรโิภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้รโิภค ในรา้นคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศิรริาช”อธิบายว่า 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มผีลต่อ ความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกัน 

ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผักออรแ์กนิกจากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม
ทางการตลาดไม่มคีวามสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ 
ปจัจุบันยังไม่มีการส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ผักออรแ์กนิก ซึ่งต้องใช้เงินจ านวนหน่ึงมากนั้นในการส่งเสริมผักออร์แกนิก 
สอดคล้องกับ นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความตอ้งการผู ้บรโิภคผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค              
ในรา้นคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศิรริาช” อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มผีลต่อ ความตอ้งการบรโิภค
ของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกัน 

ดา้นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิกจาก ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของผู้บริโภค                 
ในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การส่งเสรมิการขายผกัออรแ์กนิก ตอ้งมีขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค เพราะ
ผูบ้รโิภคจะไดห้าขอ้มูลในการตดัสนิใจเลือกซื้อผกัออรแ์กนิกตามอหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น สอืออนไลน์ โทรทนัศ์ เป็นต้น 
สอดคล้องกับ นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความตอ้งการผู ้บรโิภคผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค              
ในรา้นคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช ”อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การบรโิภคของผูบ้รโิภค  

ด้านการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด                 
ด้านส่งเสรมิทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร                 
อาจเป็นเพราะ การส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ ไม่มีความจ าเ ป็นที่จะตอ้งให้ผู ้บรโิภคมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ               
นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการผู ้บริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บรโิภค ในรา้นค้า           
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เพื่อสุขภาพ แขวงศิรริาช”อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น มผีลต่อความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภค
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ด้านความสนใจ และ
ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

1. ปจัจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก              
ออรแ์กนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์กนิก 
ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่ีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อผกัออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑ์ผกัออรแ์กนิก 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5  

ดา้นความถีก่ารซื้อผกัออรแ์กนิก จากผลการวจิยัพบว่า กิจกรรมทีท่ าเป็นประจ า มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรม
การซื้อผักออรแ์กนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ผู ้บริโภคมีกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าคือการ
ท าอาหาร สอดคล้องกับ อรอนงค ์พึง่ชู (2556) งานวจิยัเรื่อง“การศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละอทิธพิลต่อการตัง้ใจ
ซื้อสินค้าออร์แกนิครา้นค้า A ของผู้บรโิภคในจังหวดัปทุมธานี” อธบิายว่าปจัจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค้า (Buying 
Motivation) มคีวามสมัพนัธก์ันในเชิงบวกต่อการตัง้ใจซื้อสนิคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ด้านจ านวนเงินการซื้อผักออร์แกนิกจากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะกิจกรรมการซื้อผักออรแ์กนิก ตอ้งมี
จ านวนเงินที่พอสมควรในการเข้าร่วม การซื้อผักออร์แกนิก สอดคล้องกับ อรอนงค์ พึ่งชู  (2556) งานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตัง้ใจซื้อสินค้าออรแ์กนิคร้านค้า A ของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี” อธบิายว่า ปจัจยัแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ (Buying Motivation) มคีวามสมัพนัธก์ันในเชิงบวกต่อการตัง้ใจซื้อ
สนิคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ดา้นแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธก์ารตดัสนิใจจากผลการวจิัยพบว่า กิจกรรมทีท่ าเป็นประจ า มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะ การท ากิจกรรมจะต้องหาข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้้อมูลทีเ่ป็นทีพ่อใจ และมีการตดัสินใจซื้อผักออรแ์กนิก สอดคล้องกับ อรอนงค ์พึง่ชู (2556) งานวจิัย
เรื่อง“การศึกษาปจัจัยที่มคีวามสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตัง้ใจซื้อสนิคา้ออร์แกนิครา้นค้า A ของผู้บรโิภคในจงัหวัด
ปทุมธานี” อธบิายว่า ปจัจยัแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ (Buying Motivation) มคีวามสมัพนัธก์ันในเชิงบวกต่อการตัง้ใจซื้อ
สนิคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ดา้นการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑอ์อร์แกนิกจากผลการวจิยัพบว่า กิจกรรมทีท่ าเป็นประจ า มคีวามสัมพนัธก์ับ
พฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะการซื้อผกัออรแ์กนิก รบัประทานเป็น
ประจ าท าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า อรอนงค์ พึ่งชู  (2556) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธแ์ละอทิธพิลต่อการตัง้ใจซื้อสนิค้าออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี” อธบิายว่า ปจัจัย
แรงจูงใจในการซื้อสนิค้า (Buying Motivation) มคีวามสมัพนัธก์ันในเชิงบวกต่อการตัง้ใจซื้อสนิคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธ ์กับพฤติกรรมการซื้อผักออรแ์กนิกของผู้บริโภค            
ในกรุงเทพมหานคร  ในด้านความถี่การซื้อผกัออรแ์กนิก ด้านจ านวนเงนิการซื้อผักออรแ์กนิก ดา้นแหล่งขอ้มูลที่มี
ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อผักออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์ักออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดา้นความถี่การซื้อผกัออรแ์กนิก จากผลการวจิยัพบว่า ความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผัก
ออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ การรบัประทานผกัออรแ์กนิก หากมคีวามสนใจจะมกีารซื้อ
ผกัออรแ์กนิกทีม่ากขึน้ สอดคล้องกับ อรอนงค ์พึง่ชู (2556) งานวจิยัเรื่อง“การศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละอทิธพิล
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ต่อการตัง้ใจซื้อสินคา้ออรแ์กนิคร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” อธิบายว่า ปจัจยัแรงจูงใจในการซื้อสนิค้า  
มอี านาจพยากรณ์ต่อการตัง้ใจซื้อสนิคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผักออรแ์กนิก จากผลการวจิยัพบว่า ความสนใจ มคีวามสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการซื้อ
ผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะ เมื่อมีความสนใจจะมีกา รตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์                 
ผกัออรแ์กนิก โดยค านึงถงึเรื่องราคาในการซื้อผกัออรแ์กนิก เพราะดว้ยผกัออรแ์กนิกมรีาคาทีค่่อนขา้งสูงกว่าผกัทัว่ไป 
สอดคล้องกับ อรอนงค ์พึง่ชู (2556) งานวจิัยเรื่อง “การศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละอทิธพิลต่อการตัง้ใจซื้อสนิค้า                 
ออรแ์กนิครา้นค้า A ของผูบ้รโิภคในจังหวดัปทุมธานี” อธิบายว่า ปจัจัยแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ มีอ านาจพยากรณ์           
ต่อการตัง้ใจซื้อสนิคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

ดา้นแหล่งข้อมูลทีม่ีอทิธิพลต่อเลือกซื้อผกัออรแ์กนิก จากผลการวิจยัพบว่า ความสนใจ มีความสมัพนัธก์ับ
พฤตกิรรมการซื้อผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเมื่อมคีวามสนใจเรื่องผกัออรแ์กนิก จะมี
การหาแหล่งขอ้มูลในการซื้อเพื่อทีจ่ะตดัสนิใจในการซื้อผกัออรแ์กนิก สอดคล้องกับ อรอนงค ์พึง่ชู (2556) งานวจิยัเรื่อง
“การศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตัง้ใจซื้อสินค้าออรแ์กนิคร้านค้า A ของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี” อธบิายว่า ปจัจยัแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ มีอ านาจพยากรณ์ต่อการตัง้ใจซื้อสินคา้ออรแ์กนิครา้นค้า A ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

ดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิก จากผลการวิจยัพบว่า ความสนใจ มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อผกัออรแ์กนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเมื่อมคีวามสนใจในเรื่องผกัออรแ์กนิก จะมกีารมี
ส่วนร่วมในผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิกทีม่ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการ ช่วยแชรข่์าวสารขอ้มูลของผกัออรแ์กนิก เป็นตน้ สอดคล้อง
กับ อรอนงค์ พึ่งชู  (2556) งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตัง้ใจซื้อสินค้า                
ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี” อธบิายว่า ปจัจยัแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ มอี านาจพยากรณ์ต่อ
การตัง้ใจซื้อสนิคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

3. รูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคดิเหน็ มคีวามสัมพนัธ ์กับพฤตกิรรมการซื้อผกัออร์แกนิกของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีก่ารซื้อผักออร์แกนิก ด้านจ านวนเงนิการซื้อผักออรแ์กนิก ด้านแหล่งข้อมูลที่มี
ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อผักออรแ์กนิก และดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑผ์ักออรแ์กนิก อย่างมนัียส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดา้นความถีก่ารซื้อผักออรแ์กนิก จากผลการวจิัยพบว่า ความคดิเหน็ มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซื้อ             
ผกัออร์แกนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ เมื่อผูบ้ริโภคมคีวามคิดเหน็ทีด่ตี่อการซื้อผกัออรแ์กนิก 
จะมีการตัดสินใจซื้อไปรับประทานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนางสาวจันทนี  กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง  
“พฤตกิรรมการบริโภคผกัปลอดสารพษิ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา” อธบิายว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับ 
ผกัปลอดสารพษิ มคีวามสมัพนัธก์ับ พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิ 

ดา้นจ านวนเงนิการซื้อผกัออรแ์กนิกจาก ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อ
ผกัออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับเรื่องจ านวนเงนิทีจ่ะตอ้ง
ใช้ในการซื้อผักออรแ์กนิก  สอดคล้องกับนางสาวจันทนี  กิจอนันตถ์าวร (2543) ศึกษาเรื่อง  “พฤตกิรรมการบรโิภค            
ผกัปลอดสารพิษ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” อธบิายว่า ผู ้บรโิภคมีความคดิเห็นเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ                    
มคีวามสมัพนัธก์ับ พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิ  

ด้านแหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจจากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผกัออร์แกนิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเมื่อมีแหล่งข้อมูลเกี่ ยวกับการซื้อ               
ผกัออรแ์กนิก จะท าใหม้คีวามคดิเหน็เกี่ยวกับการซื้อผักออรแ์กนิกทีม่ากขึ้น สอดคล้องกับนางสาวจนัทนี  กิจอนันต์
ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” อธิบายว่า 
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับ ผกัปลอดสารพษิ มคีวามสมัพนัธก์ับ พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิ  
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ดา้นการมสี่วนร่วมในผลิตภณัฑอ์อร์แกนิกจากผลการวจิยัพบว่า ความคิดเหน็ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรม
การซื้อผกัออร์แกนิกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะเมื่อมคีวามคดิเหน็ทีด่ ีต่อผกัออรแ์กนิก จะท าให้มี
ส่วนร่วมในการซื้อผักออร์แกนิกที่มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ จันทนี กิจอนันต์ถาวร (2543) ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรม             
การบริโภคผกัปลอดสารพษิ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา” อธบิายว่า ผู ้บรโิภคมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับ ผักปลอด
สารพษิ มคีวามสมัพนัธก์ับ พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิ  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลวจิัย ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผู ้วจิัยมี
ขอ้เสนอแนะ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ซึ่งผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อเรื่อง ผกัออรแ์กนิกมคีวามสดใหม่ น่ารบัประทาน น้อยทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ซึ่งท า
ใหเ้หน็ว่า ผกัออรแ์กนิกมคีวามสดใหม่ น่ารบัประทาน อยุ่ในระดบัทา้ยสุด จากผลการศึกษา ดงันัน้ จงึควรเพิม่กรรมวิธี
ในการท าบรรจุภัณฑเ์พื่อเก็บรกัษาผกัออรแ์กนิก และมีการให้ความรูก้ับผูบ้รโิภคเกี่ยวกับการเก็บรกัษาผักออร์แกนิก 
เพื่อใหผ้กัออรแ์กนิกมคีวามสดใหม่ในการรบัประทาน และยังส่งผลดตี่อผูบ้รโิภค ท าใหส้ารอาหารทีอ่ยู่ในผักออรแ์กนิก  
มสีภาพคงเดมิเมื่อผูบ้รโิภครบัประทาน 

2. ด้านราคา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา                   
ซึ่งผู ้บรโิภคมคีวามคดิเห็นต่อเรื่อง ผักออร์แกนิกมีราคาคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92                
ซึ่งท าใหเ้ห็นว่า ผกัออรแ์กนิกมรีาคาคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง อยุ่ในระดบัทา้ยสุด จากผลการศึกษา ดังนั ้น จึงควรมี
มาตรฐานในเรื่องของราคา อาจมกีารตัง้ราคากลางที่เป็นธรรมแก่ทัง้ผู ้ขายและผูบ้รโิภค เพื่อให้ราคามคีวามเหมาะสม
มากยิง่ขึน้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งผู ้บริโภคมีความคิดเห็นต่อเรื่อง  ผักออรแ์กนิกมีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและ     
ซูปเปอรม์าเก็ต น้อยที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  ซึ่งท าใหเ้ห็นว่า ผักออร์แกนิกมจี าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและ
ซูปเปอรม์าเก็ต อยู่ในระดบัท้ายสุด จากผลการศึกษา ดงันั ้น  จึงควรผลักดนัให้ผู ้ขายมีการพฒันาให้ผักออรแ์กนิค                  
มคีุณภาพและน่ารบัประทานมากขึน้เพื่อทีจ่ะสามารถส่งเขา้ไปขายในหา้งสรรพสนิคา้และซูเปอรม์าเก็ตได ้ การทีน่ าผัก
ออรแ์กนิกเขา้ไปขายในห้างสรรพสินคา้และซูปเปอรม์าเก็ตนัน้ ท าใหลู้กค้ามคีวามสะดวกต่อการซื้อ ส่งผลดตี่อผูข้าย 
ท าใหม้รีายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้อกีดว้ย 

4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสรมิซึ่งผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อเรื่อง  มกีารโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อนิตราแกรม ไลน์ 
น้อยทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ซึ่งท าใหเ้หน็ว่า ผกัออรแ์กนิกมจี าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้และซูปเปอร์มาเก็ต อยุ่ใน
ระดับท้ายสุด จากผลการศึกษา ดังนั ้น จงึควรมกีารประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาในด้านต่างๆเพิม่มากขึน้ เช่น เฟสบุ๊ ค  
อนิตราแกรม ไลน์ เป็นตน้ โฆษณาเชิญชวนว่าผกัออรแ์กนิกมลีักษณะอย่างไร ผกัออรแ์กนิกมคีุณประโยชน์อย่างไรบา้ง
ต่อร่างกาย ท าไมเราถึงควรรับประทานผักออร์แกนิก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู ้บริโภคหันมาซื้อผักออร์แกนิค                   
เพิม่มากยิง่ขึน้ 
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