
 

1 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค 
The Factors of the Consumers’ Decisions to Buy  

the Online Organic Foods 

ชัญญา  ชีนิมิตร1 
พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการ
เปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กับ
พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับปัจจัย
การเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
อายุระหว่าง 15-35 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทั้งสิ้น 400 คน ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ (Factor 
Analysis) และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient)  

ผลการวิจัยพบว่า1) รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม 1.กลุ่ม
Healthyตามกระแส 2.กลุ่มนักกีฬากล้ามปู 3.กลุ่มนักชอปจอมเชคอิน 4.กลุ่มปาร์ตี้พีเพิล 5.กลุ่ม
พ่อบ้านแม่บ้าน 6.กลุ่มนักกิจกรรมOutdoor โดยพบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแสมีความสัมพันธ์กับ
การเปิดรับสื่อ Facebook  Instagram และ Youtube ทางกลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กับ
การเปิดรับสื่อ Youtube กลุ่มนักชอปจอมเชคอินมีกลุ่มปาร์ตี้พีเพิล และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor 
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ Instagram ซึ่งกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ 
Facebook ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก2) พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออร์แกนิคของ กลุ่มHealthyตามกระแส กลุ่มนักกีฬากล้ามปู นักชอปจอมเชคอิน และกลุ่มนัก
กิจกรรม Outdoor มี 3)ผลการวิจัยพบว่าในการทดสอบพบว่ากลุ่มHealthyตามกระแสกลุ่มนักกีฬา
กล้ามปูมี  นักชอปจอมเชคอิน กลุ่มปาร์ตี้พีเพิล กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน  กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มี
ความสัมพันธ์กบัปัจจัยการเลือกซื้อ ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานโดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวางแผน คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

The purposes of this study are to examine 1) the relationships between the 
consumers’ lifestyles and openness for the media about the organic foods, 2) those 
between their lifestyles and organic food buying decisions, and 3) those between 
their lifestyles and the factors of their buying decisions 

The exploratory research study was conducted. The questionnaire was used for 
collecting the data from 400 samples being 15 – 35 years, living in Bangkok, and 
caring about their health. The statistical data was analyzed with descriptive analysis, 
factor analysis, and Pearson’s correlation coefficient. 

 The findings are as follows. Firstly, the samples categorized into six groups according 
to their lifestyles: 1) healthy mainstream, 2) muscular athlete, 3) check-in lover, 4) 
party lover, 5) housemaid, and 6) outdoor activist groups. The healthy mainstream 
group had the relationship with the openness for Facebook, Instagram, and Youtube. 
The muscular athlete group had the relationship with the openness for Youtube. The 
check-in, party lover, and outdoor activist groups had the relationships with the 
openness for Instagram. The housemaid group had the relationship with the 
openness for Facebook. The findings meet the hypotheses with the positive 
relationships.  

Secondly, the organic food buying behaviors of the healthy mainstream, muscular 
athlete, check-in lover, and outdoor activist group were repurchasing behaviors. The 
party lover and housemaid groups had few purchasing behaviors. 

Thirdly, it was found that the healthy mainstream, muscular athlete, check-in lover, 
party lover, housemaid, and outdoor activist groups had the relationships with the 
factors of the purchasing behaviors. The findings meet the hypotheses with the 
positive relationships. 
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ที่มาและความส าคัญ 

 ในยุคปัจจุบันนั้นการหันมาดูแลสุขภาพเป็นที่แพร่หลายมาก อาจเกิดด้วยปัจจัยที่หลากหลาย 
อาทิ เช่น ตามกระแสสังคม หรือ กลุ่มคนที่ต้องการจะหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพเพ่ือตนเองจะได้ ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าการ
หันมาดูแลสุขภาพตนเองนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดี ไม่ผิดที่จะท าตาม 
การดูแลรักษาสุขภาพนั้นนอกจากจะมีปัจจัยของการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอแล้ว วิธีการที่
ถูกต้องคือ ต้องควบคุมปริมาณอาหารให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการใช้ เนื่องจากคนที่ลดน้ าหนัก
ด้วยการออกก าลังกายจ าเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ และยังต้องเพ่ิมเติมสารอาหารให้เพียงพอ
กับการซ่อมแซมร่างกายจากการออกก าลังกายด้วย (เลิฟฟิต, 2558) เมื่ออาหารมีความส าคัญ การ
เลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัยไร้สารเคมีก็จะเป็นส่วนที่ช่วยท าให้ร่างกายของเราสะอาด ไม่มี
สารพิษตกค้าง จึงมีอาหารทางเลือกเกิดข้ึนมากมาย  

จากกระแสการรักสุขภาพจึงท าให้เกิดอาหารออร์แกนิค (Oranic Food) ขึ้น เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “อาหารเกษตรอินทรีย์” หรือ “อาหารอินทรีย์” ที่เป็นอาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือวัตถุสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น (ฟรินน์.com, 2558) และกระแสความนิยม
อาหารออร์แกนิคของคนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปัจจุบันเมืองไทยมีร้านขายสินค้าออร์แกนิ
คประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งตามท้องถนน รวมถึงในสังคมออนไลน์ ซึ่งการตอบรับที่ดี
จากลูกค้าจะเป็นการซื้อขายผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะสะดวก รวดเร็ว  มีสินค้าให้เลือกจากหลาย
ร้านค้าทั้งในFacebookและInstagram ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผู้บริโภคที่ซื้ออาหารออร์แกร์นิ
คผ่านช่องทางออนไลน์นั้น มีรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าอาหารออร์แกนิคอย่างไร 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการ เปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
อาหารออร์แกนิค  

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แก
นิค 

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับปัจจัยการเลือกซื้ออาหารออร์
แกนิค 
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ขอบเขตในการวิจัย 

 ขอบเขตในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-35 ปีทั้งเพศชายและเพศหญิง 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาจะใช้ข้อมูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่เคยซื้ออาหารออร์แกนิ
คออนไลน์ทั้งท่ีใช้เอง และซื้อให้ผู้อื่น เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 

นิยามศัพท์ 

  อาหารออร์แกนิค  หมายถึง อาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่มีสารเคมีเจือปน 

ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่ผู้บริโภคใช้ในการหาข้อมูลและตัดสินใจซื้อ
สินค้าออร์แกนิค 

1. เฟสบุ๊ค หมายถึง คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) ส าหรับ
ติดต่อแลกข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก 

2. อินสตาแกรม หมายถึง แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟน เป็นสังคม
ออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) มีระบบ Followers และ Following ให้
ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของเพ่ือน ๆ ที่ใช้งาน 

3 ยูทู้บ หมายถึง   Youtube คือเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี  

4 ทวิตเตอร์ หมายถึง เป็นบริการส่งข้อความเป็นประโยคสั้นๆ ที่คุณส่งไปนั้นจะเป็นการบอก
ว่าคุณก าลังท าอะไรอยู่ในตอนนั้น 

5 สแนปแชท หมายถึง เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้คุณสามารถแชทกับเพ่ือนๆ ด้วยรูปภาพหรือ
ภาพถ่ายแบบง่ายๆ ภายในไม่กี่ขั้นตอน พร้อมทั้งสามารถเขียนหรือว่าวาดรูปด้วยนิ้ว พร้อมทั้งพิมพ์
ข้อความส่งไปแชทกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย 

รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งสะท้อนได้จากกิจกรรม (activities) 
ความสนใจ (interests) และความคิดเห็น (opinions) ของผู้คนในชีวิตประจ าวัน 

ปัจจัยการเลือกซื้อ หมายถึง สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ และการส่งเสริมการขาย 

การเปิดรับสื่อ หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในการเปิดรับ รวมไปถึงความบ่อยครั้ง สถานที่ 
ระยะเวลาในการใช้สื่อแต่ละครั้ง และช่วงเวลาในการใช้สื่อ  
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พฤติกรรมการซื้อสินค้า หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับในการซื้อครั้งนั้นๆ ได้แก่ 
จ านวนในการซื้อแต่ละครั้ง การซื้อซ้ า และความบ่อยครั้งในการซื้อ 

ผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี และเคยซื้ออาหารออร์แกนิคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการเปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค  
           สมมติฐานที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้อ
อาหารออร์แกนิค 
           สมมติฐานที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับปัจจัยการเลือกซื้อ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 กิจกรรม 

 ความสนใจ 

 ความคดิเห็น 

ปัจจยัการเลือกซือ้ 

 ผลิตภณัฑ์ 

 ราคา 

 สถานท่ี 

 การสง่เสริมการขาย 

พฤตกิรรมการซือ้สินค้า 

 ความถ่ีในการซือ้ 

 จ านวนท่ีซือ้ในแตล่ะครัง้ 

การเปิดรับส่ือ 

 ชอ่งทางในการเปิดรับส่ือ 

 ความถ่ีในการเปิดรับส่ือ 

 ชว่งเวลาในการเปิดรับส่ือ 

H1 

H3 
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่รักสุขภาพและเคยซื้ออาหารออร์แกนิค 
ออนไลน์มีอายุอยู่ในช่วง15-35 ปี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่เคยซื้ออาหารออร์แกนิคทางออนไลน์ทั้งที่ใช้เอง และซื้อให้
ผู้อ่ืน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลเดือน
ธันวาคม 2558 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis)เพ่ือจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

3. ค าตอบที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยพิจารณาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) ด้วยสูตร
สัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) โดยผลการทดสอบทุกตัวแปรมีค่า Cronbach 
มากกว่า 0.7 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้มากกว่า 15,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ใน
การเข้าใช้สื่อออนไลน์ 6-7 วัน/ครั้ง ใช้เวลาในการเข้าเครือข่ายน้อยกว่า 1 ชั่วโมง สถานที่ที่เข้าใช้คือที่
บ้าน ช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายจะอยู่ในเวลาประมาณ 20.01-00.00 น. และช่องทางที่กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใช้มากที่สุด คือ Facebook 
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1 ) สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหาร 
ออร์แกนิค 

 

กลุ่ม 
การเปิดรับสื่อ 

Facebook Instagram YouTube Twitter Snapchat 

1.Healthy ตาม
กระแส 

0.298*** 0.276*** 0.226*** 0.042 0.062 

2.นักกีฬากล้ามปู 0.43 0.082 0.178*** 0.039 0.149** 

3.นักชอปจอม 

เชคอิน 
0.142** 0.342*** 0.136** 0.026 0.010 

4.ปาร์ตี้พีเพิล 0.000 0.241*** 0.066 0.020 -0.001 

5.พ่อบ้านแม่บ้าน 0.161*** 0.080 0.126* -0.002 0.054 

6.นักกิจกรรม 
Outdoor 

0.098 0.208*** 0.148** -0.026 0.092 

 

 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตที่จัดกลุ่มได้6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มHealthyตามกระแส  
2.กลุ่มนักกีฬากล้ามปู 3.กลุ่มนักชอปจอมเชคอิน 4.กลุ่มปาร์ตี้พีเพิล 5.กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน 6.กลุ่มนัก
กิจกรรม Outdoor โดยกลุ่ม Healthy ตามกระแสมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ Facebook  
Instagram และ YouTube กลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ YouTube และ 
Snapchat กลุ่มนักชอปจอมเชคอินมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ Instagram Facebook และ 
YouTubeกลุ่มปาร์ตี้พีเพิลมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ Instagram กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ Facebook และ YouTube กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ Instagram และ YouTube 

 ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Facebook และ
รองลงมาคือ Instragram ซึ่งตรงกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2558) กล่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของคนในยุคนี้ ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกันมากที่สุดตลอด 24 ชั่วโมง ส่วน
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กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตฯ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  อันดับที่ 1ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook, Instagram  และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ที่ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน มีลักษณะเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อใหม่
มากกว่าสื่ออ่ืนๆ เพราะข้อดีของสื่อใหม่ คือ ข้อมูลที่สดใหม่ รวดเร็ว มีภาพและเสียง สามารถใช้ผ่าน
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ได ้

 2 ) สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหาร 
ออร์แกนิค 

กลุ่ม 

พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1.Healthy ตามกระแส 0.049*** 0.000 ปานกลาง 

2.นักกีฬากล้ามปู 0.353*** 0.000 ต่ า 

3.นักชอปจอม 

เชคอิน 
0.163*** 0.001 ต่ ามาก 

4.ปาร์ตี้พีเพิล 0.032 0.527 - 

5.พ่อบ้านแม่บ้าน 0.078 0.119 - 

6.นักกิจกรรม 
Outdoor 

0.279*** 0.000 ต่ า 

 
 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคของ กลุ่มHealthyตามกระแส กลุ่ม
นักกีฬากล้ามปู นักชอปจอมเชคอิน และกลุ่มนักกิจกรรมOutdoor มีการซื้อซ้ า 
 เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราท า
การแบ่งกลุ่มเพื่อหาข้อมูลในเชิงลึกนั้นเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือสนองความต้องการให้ทั่วถึง ดังเช่น สิทธิพันธ์  
ทนันไชย (2555) ที่มีการแบ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนในกรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) กลุ่มผู้น าเทรนด์ (Leaders) 2) กลุ่มทันกระแส (Followers) 3) กลุ่ม
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รับตาม (Adopters) 4) กลุ่มนอกสายตา (Outsiders) โดยแต่ละกลุ่มที่แบ่งออกมานั้นจะมีพฤติกรรม
การซื้อสินค้าเสมือนที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการด าเนินชีวิต 

 3 ) สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แก
นิค 

กลุ่ม 

ปัจจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที ่
ด้านส่งเสริม

การขาย 

1.Healthy ตาม
กระแส 

0.512*** 0.432*** 0.410*** 0.252*** 

2.นักกีฬากล้ามปู 0.041 0.064 0.205*** 0.120* 

3.นักชอปจอม 

เชคอิน 
0.395*** 0.295*** 0.276*** 0.162*** 

4.ปาร์ตี้พีเพิล 0.134** 0.191*** 0.127* 0.078 

5.พ่อบ้านแม่บ้าน 0.203*** 0.175*** 0.140** 0.141** 

6.นักกิจกรรม 
Outdoor 

0.215*** 0.303*** 0.278*** 0.218*** 

 
 ผลการวิจัยพบว่าในการทดสอบพบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแส กลุ่มนักชอปจอมเชคอิน 
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย กลุ่มนักกีฬากล้ามปูจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้าน
สถานที่ และการส่งเสริมการขาย กลุ่มปาร์ตี้พีเพิล จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชไมพร สอนเทพา (2555) เรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผักส าหรับประกอบอาการของประชาชนอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของผักพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความสะดวกสบายใน
การหาซื้อ เนื่องจากสถานที่ที่จัดจ าหน่ายต้องง่ายต่อการซื้อ สามารถติดต่อกับลูกค้าได้สะดวก ท าให้
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการความสะดวกในการหาซื้อผักในระดับที่มาก  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง 15 -35 เฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการท าวิจัยครั้งต่อไปจะเพ่ิมช่วงอายุให้กว้างขึ้น อาจจะเพ่ิมไปถึง 45 ปี และ
ครอบคลุมไปถึงต่างจังหวัด โดยควรใช้วิธีวิจัยแบบคุณภาพ อาจท าให้พบทัศนคติที่มีความน่าสนใจ
แตกต่างไปจากเดิม 

2. สามารถเพ่ิมเติมในด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น การ
เปรียบเทียบสินค้าที่ซ้ือด้วยอรรถประโยชน์ด้านการใช้สินค้าที่ซ้ือด้วยอรรถประโยชน์ด้านอารมณ์ หรือ
อาจศึกษากับกลุ่มเฉพาะ ประเภทสินค้าเพ่ือสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือศึกษาทัศนคติ หรือกลยุทธ์
การขายสินค้าของผู้ผลิต เป็นต้น 

 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ 

1)  ส าหรับผู้ผลิตอาหารออร์แกนิค เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ก็ควรที่จะ
ใส่ใจการผลิต เพ่ือให้ผลิตผลที่ออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีตามที่ผู้บริโภคได้
หวังไว้ ราคาควรตั้งอยู่บนความเหมาะสม ไม่แพงมากจนเกินไป มีการจัดโปรโมชั่นบ้างเพ่ือกระตุ้ น
ยอดขาย นอกจากนั้น สถานที่หรือช่องทางในการจัดจ าหน่ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญ ต้องสะอาด หา
ซื้อง่าย สะดวกสบายต่อการซื้อ ผู้ผลิตจึงต้องเข้าให้ถึงทุกช่องทางเพ่ือกระจายสินค้าไปให้ถึงมือ
ผู้บริโภค 

2)  ส าหรับผู้ประกอบกิจการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ สามารถน าข้อมูล เหล่านี้เพ่ือไป
ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลการเปิดรับสื่อ 
เพราะถึงแม้จะมีสื่อโซเชี่ยลมีเดียอ่ืน ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือSnapchat 
แต่สื่อที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดคือ Facebook ดังนั้นการท าการตลาดผ่าน
ทาง Facebook เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   

3)  ส าหรับบุคคลากรด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อท าการสื่อสารส าหรับคนรุ่นใหม่ ควร
มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค โดยอาจจะมีกิจกรรมให้ร่วมท า สร้างประสบการณ์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้เขาถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
หลายทาง เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้น อีกทั้งต้องโน้มน้าวให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการบอก
ต่อในเชิงบวกอีกด้วย 
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