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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม การรับรูEดEาน

คุณภาพตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 โดยใชEแบบสอบถามออนไลน6กับผูEที่เคยซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

จำนวน 400 ตัวอยJาง วิเคราะห6ผลดEวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใชEการวิเคราะห6ทางสถิติแบบสมการถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพือ่วิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหวJางตัวแปร และทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย

พบวJา กลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเปhนเพศหญิงมากกวJาเพศชาย มีชJวงอายุ 31-40 ปl สถานะสมรส การศึกษาระดับปริญญาโท มี

อาชีพคEาขาย/ธุรกิจสJวนตัว/เจEาของกิจการ มีรายไดEเฉลี่ยตJอเดือนอยูJในชJวง 40,000 ขึ้นไป มกีารรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEาน

สิ่งแวดลEอม และการรับรูEดEานคุณภาพ อยูJในระดับมากที่สุด ตัวแปรทีม่อีิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6

ของผูEบริโภค อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดEแกJ การรับรูEดEานสุขภาพ (Beta = 0.485) และการรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม 

(Beta = 0.447) สJวนการรับรูEดEานคุณภาพ (Beta = -0.089) ไมJมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6ของ

ผูEบริโภค  

 

คำสำคัญ : ผักออร6แกนิก, ผักอินทรีย6, การรับรูE, ความตั้งใจซื้อ 

 

บทนำ 
 ทุกวันนีผู้EบริโภคหันมาสนใจและใสJใจเรื่องตJางมากขึ้นกJอนตัดสินใจบริโภคอาหาร ไมJวJาจะเปhนการคำนึงถึงปxญหา

ดEานสุขภาพ เชJนการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การตระหนักถึง

ปxญหาทางดEานสิ่งแวดลEอม อาหารรักษ6โลกโดยการบรโิภคอาหารที่มีสJวนชJวยลดปริมาณการปลJอยกyาซเรือนกระจกเชJนเมล็ด

ถั่ว ธัญพืช พืชผัก เปhนตEน (กรมสJงเสริมการคEาระหวJางประเทศ, 2564) และคุณคJาทางโภชนการ อีกทั้งกรมการคEาภายใน 

กระทรวงพาณิชย6 ไดEขับเคลื่อนดEานการคEาสินคEาเกษตรอินทรีย6ภายใตEยุทธศาสตร6ดEานการตลาดสินคEาเกษตรอินทรีย ปl 2560-

2564 เพื่อใหEสินคEาเกษตรอินทรีย6ของไทยพัฒนาสูJตลาดสากลมากขึ้น ประกอบดEวย 1) การสรEางการรับรูEตลอดหJวงโซJอาหาร

ใหEคนไดEรูEวJานอกจากดีตJอสุขภาพแลEวยังชJวยรักษาเรื่องสิ่งแวดลEอมดEวย 2) ผลักดันมาตรฐานและระบบรับรองเกษตรอินทรีย6 สูJ

มาตรฐานสากลเพื่อสรEางความมั่นใจวJาสินคEาอินทรีย6ปลอดภัยอยJางแทEจริง 3) ขยายตลาดและบริการเกษตรอินทรีย6 เพื่อใหE

ตEนทุนถูกลงทำใหEคนหันมาบริโภคสินคEาเกษตรอินทรีย6มากขึ้น 4) พัฒนาสรEางมูลคJาสินคEาและบริการอินทรีย6ดEวยการแปรรูป

และใชEนวัตกรรมเขEามาชJวยเพิ่มมูลคJาตลาดสินคEาอินทรีย6เพิ่มสูงขึ้น สJงผลใหEเกษตรกรหันมาใหEความสนในทำเกษตรอินทรีย6

มากขึ้น (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย6แหJงชาติ, 2560) องค6การอนามัยโลกใหEขEอมูลวJาหากเรากินผักและผลไมEที่มีความ

ปลอดภัยอยJางนEอยวันละ 400 กรัม จะชJวยลดความเสี่ยงตJอโรคไมJติดตJอเรื้อรังไดE เชJน โรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง 

เปhนตEนและยังมีกากใยชJวยในการทำงานของระบบขับถJาย ทาง สสส.ยังตั้งเป~าสJงเสริมใหEคนไทยกินผักผลไมEเพิ่มขึ้นเปhน 

50%.ในปl 2564 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรEางเสริมสุขภาพ, 2560) ผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 เปhนผลิตภัณฑ6จาก

การทำเกษตรอินทรีย6 ซึ่งเปhนระบบการผลิตที่ มีระบบการจัดการแบบองค6รวมที่เกื้อหนุนตJอระบบนิเวศ รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ เนEนการใชEวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชEวัตถุดิบจากสารสังเคราะห6และไมJผJานการ

ดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการที่รักษาสภาพการเปhนเกษตรอินทรีย6และคุณภาพของผลิตภัณฑ6ทุกขั้นตอน 



(คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย6แหJงชาติ, 2560) ทำใหEผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6จะเปhนอาหารที่จะตอบสนองตJอความ

ตEองการของผูEบริโภคในปxจจุบันและอนาคต 

 จากเหตุผลที่กลJาวมาขEางตEนทำใหEผูEวิจัยมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจและสนใจที่จะศึกษาดEานการรับรูEในดEานตJาง ๆ

ของผูEบริโภคไดEแกJ การรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม การรับรูEดEานคุณภาพที่มีตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือ

ผักอินทรีย6 วJาใหEความสำคัญในดEานใดเพื่อใหEเขEาใจพฤติกรรมผูEบริโภคและนำไปพัฒนาการสื่อสารการตลาดอยJางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค.ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาอิทธพิลของการรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม การรับรูEดEานคุณภาพตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แก

นิกหรือผักอินทรีย6ของผูEบริโภค 

 

ประโยชน.ที่คาดว>าจะได@รับ 

1. เพื่อเปhนแนวทางในพัฒนาผลิตภณัฑ6ผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

2. เพื่อเปhนแนวทางในการกำหนดกลยุทธ6การตลาดของผูEประกอบการผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. การรับรูEดEานสุขภาพมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

2. การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอมมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

3. การรับรูEดEานคุณภาพมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

 

กรอบแนวความคิด 

 

                        ตัวแปรอิสระ                                                                  ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ6ระหวJาง การรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม การรับรูEดEานคุณภาพ และความตั้งใจซื้อผักออร6

แกนิกหรือผักอินทรีย6 

ปรับปรุงจาก :  Wee, C. S., Ariff, M. S. B. M., Zakuan, N., Tajudin, M. N. M., Ismail, K., & Ishak, N. (2014) 



การทบทวนวรรณกรรม 

 

การรับรู@ด@านสุขภาพ 

การรับรูE คือกระบวนการของผูEบริโภคเริ่มจาก เลือก จัดเรียง และนำไปตีความ ซึ่งขึ้นอยูJกับประสบการณ6ของ

ผูEบริโภค (Schiffman and Kanuk, 2010) การรับรูEดEานสุขภาพทีป่ระกอบดEวย การรับรูEโอกาสเสี่ยงตJอการเกิดโรค การรับรูE

ความรุนแรงของโรค การรับรูEประโยชน6การป~องกันโรค และการรับรูEอุปสรรคในการป~องกันโรค พฤติกรรมการป~องกันโรค

ความดันโลหิตสูงของประชาชนประกอบดEวย ดEานการรับประทานอาหาร ดEานการออกกำลังกาย ดEานการจัดการอารมณ6 ดEาน

การสูบบุหรี่และดEานการดื่มแอลกอฮอล6 สJงผลตJอการป~องกันความดันโลหิตสูงของประชาชนเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

(ณัฐชยา แกEวโภคา, 2018) การเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพที่สำคัญไดEแกJสินคEาอินทรีย6 โดยสินคEาอินทรีย6ที่ผูEบริโภคนิยมซื้อ

ไดEแกJ ผักสด ผลไมEสดและขEาว เนื่องจากผูEบริโภคทราบวJาสินคEาอินทรีย6นั้นปลอดสารพิษ ดีตJอสุขภาพ (คณิต สุขรตัน6 และดุสติ 

อธินุวัฒน6 2019) ยังพบวJาการรับรูEดEานสุขภาพนั้นมคีวามสัมพันธ6เชิงบวกกลJาวคือมอีิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อและบริโภคอาหาร

ออร6แกนิก (Wee, et al., 2014 & Srinieng & Thapa, 2018) ยังมีงานวิจัยทีเ่กี่ยวขEองกับการบริโภคผักออร6แกนิกหรือผัก

อินทรีย6เพิ่มเติมวJาปxจจัยทีส่JงผลใหEผูEบริโภคผักอินทรีย6มากที่สุดไดEแกJ ความหJวงใยในสุขภาพ (Kullachai, K. & Kullachai, P., 

2006)  

 

การรับรู@ด@านสิ่งแวดล@อม 

 การรับรูEดEานสภาพแวดลEอมหมายถึงการรับรูEสภาพแวดลEอมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยธรรมชาติและเกิดจากการ

กระทำของมนุษย6 (สหรัฐ อJอนเอี่ยม, 2019) การรับรูEดEานสภาพแวดลEอมมีความสัมพันธ6เชิงบวกคือมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อ

อาหารออร6แกนิก (Wee, et al., 2014) ผลิตภัณฑ6อินทรีย6และการผลิตผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 มีกระบวนการผลิตที่

คำนึงถึงสิ่งแวดลEอมในทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบมาตรฐานโดย ใชEปxจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เปhนมิตรตJอสิ่งแวดลEอมและ

ระบบนิเวศ เสริมสรEางความหลากหลายทางชีวภาพ เนEนการปรับปรุงบำรุงดินดEวยอินทรีย6วัตถุ (กรมสJงเสริมการเกษตร, ระบบ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย6, 2559) 

 

การรับรู@ด@านคุณภาพ 

การรับรูEดEานคุณภาพ หมายถึง การรับรูEคุณภาพโดยรวมที่มีตJอสินคEาและบริการ การปลูกผักอินทรีย6ตามมาตฐาน

การผลิตสินคEาเกษตรอินทรีย6จะทำใหEไดEผลผลิตผักอินทรีย6ที่มีคุณภาพทำใหEเปhนที่ยอมรับของผูEบริโภค (คริษฐ6สพล หนูพรหม, 

2015)  Wee, et al., (2014) พบวJาผูEบริโภคมีการรับรูEดEานคุณภาพแตJการรับรูEดEานคุณภาพไมJมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อ

อาหารออร6แกนิก  

 จากการทบทวนวรรณกรรมขEางตEนการรับรูEดEานสุขภาพและการรับรูEดEานสิ่งแวดลEอมนั้นมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑ6ออร6แกนิก แตJในดEานการรับรูEดEานคุณภาพของ Wee, et al., (2014) ไมJพบผล ดังนั้นผูEวิจัยจึงไดEแนวคิดนี้นำไป

ศึกษาวิจัยอิทธิพลของการรับรูEทั้งสามดEานตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6ในกลุJมตัวอยJางประชากรที่แตกตJางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชEศึกษา คือ ผูEบริโภคที่เคยซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 ที่อาศัยอยูJในประเทศไทย ไมJทราบจำนวนที่

แนJนอน 

 



กลุ>มตัวอย>าง 

 คำนวณหาขนาดของกลุJมตัวอยJาง โดยใชEสูตรของ W.G. Cochran จำนวน 386 คนและเก็บสำรองเพิ่มอีก 14 คน 

โดยจะทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุJมตัวอยJางที่เคยซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 จำนวน 400 คน นำที่อยูJของลิงก6 

(URL) แบบสอบถามไปเผยแพรJในกลุJมผูEที่ใชEสื่อสังคมออนไลน6 ประกอบดEวยชJองทาง เฟซบุyกที่เกี่ยวกับผักออร6แกนิกหรือผัก

อินทรีย6 และไลน6แอพพลิเคชั่น กระจายไปยังกลุJมคนไกลEชิดที่มีความสนใจคลEายกัน 

 

เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชEในวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน6 (Online Questionnaire) ประกอบดEวย 3 สJวน ไดEแกJ 

 ส>วนที่ 1 คำถามคัดกรอง เปhนคำถามแบบปลายป�ด (Close-Ended Question) เคยหรือไมJเคย โดยกลุJมตัวอยJาง

ตEองเปhนผูEที่เคยซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6ในชJวง 3 เดือนที่ผJานมา 

ส>วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 การรับรูEดEานสุขภาพ การับรูEดEานสิ่งแวดลEอม 

การรับรูEดEานคุณภาพ ปรับปรุงจาก Wee, et al., (2014) เปhนคำถามที่ใชEเกณฑ6แบบมาตรวัดประมาณคJา (Rating scale) ของ

ไลเคิร6ท (Likert scale)  มี 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไมJเห็นดEวยอยJางยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดEวยอยJางยิ่ง จำนวน 15 ขEอ 

ส>วนที่ 3 ขEอมูลทั่วไปของผูEตอบแบบสอบถาม ไดEแกJ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดE ใชEการวัด

ระดับนามบัญญัติ จำนวน 6 ขEอ 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

นำแบบสอบถามที่ไดEไปทดสอบกJอนการใชEงานจริง (Pre-test) โดยการสัมภาษณ6 จำนวน 5 คน และมีคำแนะนำวJา

ควรอธิบายเกี่ยวกับผักออร6แกนิกวJาครJาวๆวJาเปhนอยJางไร ผูEวิจัยจึงเพิ่มความหมายของผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6ในชJวงแรก

ของคำอธิบายแบบสอบถามเพื่อความเขEาใจมากขึ้น จากนั้นทำการทดสอบกับประชากรที่ไมJเปhนกลุJมตัวอยJาง (Pilot testing) 

อีกจำนวน 34 คน นำขEอมูลที่ไดEมาคำนวณหาคJาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficients) ผล

ระดับความเชื่อมั่นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีคJามากกวJา 0.7 โดยมีคJาอยูJระหวJาง 0.873-0.931  

 

สถิติและการวิเคราะห.ข@อมูล 

 การวิเคราะห6ขEอมูลดEวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ในรูปแบบความถี่ รEอยละ คJาเฉลี่ย และสJวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายในสJวนของขEอมูลดEานประชากรของกลุJมตัวอยJาง การรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม 

การรับรูEดEานคุณภาพ และความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

 การวิเคราะห6ขEอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชEการวิเคราะห6ทางสถิติแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) เพือ่วิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหวJางตัวแปร และทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิเคราะห.ข@อมูล 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห6ความสัมพันธ6เชิงถดถอยเพื่อพยากรณ6ความสัมพันธ6ระหวJาง การรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูE

ดEานสิ่งแวดลEอม การับรูEดEานคุณภาพและความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 

 

 

 

 



ค>าสัมประสิทธิ ์

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. VIF 

B Std. Error Beta 

คJาคงที ่ 0.313 0.149   2.099 0.036   

การรับรูEดEานสุขภาพ 0.533 0.117 0.485 4.554 0.000 14.960 

การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม 0.477 0.111 0.447 4.317 0.000 14.152 

การรับรูEดEานคุณภาพ -0.1 0.109 -0.089 -0.920 0.358 12.294 

P-value < 0.05, SEE = 0.299 R Square (R2) = 0.70 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ6ระหวJางการรับรูEดEานสุขภาพ การรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม การรับรูE

ดEานคุณภาพ และความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัว พบวJาตัวแปรที่มอีิทธพิลตJอความ

ตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร คือการรับรูEดEานสุขภาพ (Beta = 

0.485) และการรับรูEดEานสิ่งแวดลEอม (Beta = 0.447) จากผลการสดสอบจึงยอมรับสมมติฐานที1่-2 สมมติฐานที่ 3 ไมJพบผล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวJาการรับรูEดEานสุขภาพและการรับรูEดEานสิ่งแวดลEอมมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แก

นิกหรือผักอินทรีย6 แตJการรับรูEดEานคุณภาพไมJมีอิทธิพลตJอความตั้งใจซื้อผักออร6แกนิกหรือผักอินทรีย6 ในขEอนีอ้าจเปhนเพราะ

กลุJมตัวอยJางในการวิจัยครั้งนีใ้หEความสำคัญกับปxจจัยดEานอื่นมากกวJา โดยอันดับที่ใหEความสำคัญมากสุดคือ ดEานสุขภาพ 

รองลงมาคือดEานสิ่งแวดลEอม หากพิจารณาเรื่องระดับการรับรูE กลุJมตัวอยJางมีระดับการรับรูEทั้ง 3 ดEานของผักออร6แกนิกหรือ

ผักอินทรีย6อยูJในระดับมากทีส่ดุ โดยเมื่อเปรียบเทียบกันใน 3 ดEานนี้ การรับรูEดEานคุณภาพมีคJาเฉลี่ยการรับรูEสูงที่สุดและคJา

เบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำสุด จึงอาจเปhนไปไดEวJาผูEบรโิภครับรูEและใหEความสำคัญในดEานนีม้ากอยูJแลEว จึงพิจารณาความสำคัญดEาน

อื่นประกอบการตัดสินใจ 

  

ข@อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบวJาผูEบริโภครับรูEและใสJใจในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดลEอมอยJางมาก ผูEผลิตและผูEจำหนJายควร

สรEางการรับรูEอยJางตJอเนื่อง ใหEกับกลุJมผูEบริโภคเดิมและขยายการรับรูEไปยังกลุJมเป~าหมายใหมJเพิ่มดEวย 

 เสริมสรEางการรับรูEดEานคุณภาพเชJน ตรารับรองคุณภาพสินคEาหรือบรรจุภัณฑ6ของผักออกร6นิกหรือผักอินทรีย6เพื่อ

สรEางความมั่นใจแกJผูEบริโภคมากขึ้น 

 เจEาของธุรกิจสามารถนำผลวจิัยนี้ไปใชEประกอบการกำหนดกลยุทธ6การสื่อสารทางการตลาดทีเ่กี่ยวขEองไดE 

 ศึกษาเพิ่มเติมในสJวนของปxจจัยสJวนผสมทางการตลาด เชJน ราคาและชJองทางการจัดจำหนJาย และความแตกตJาง

ดEานประชากรของกลุJมตัวอยJาง เพื่อใหEไดEขEอมูลทีเ่ปhนประโยชน6ในการทำธุรกิจมากที่สุด 

 การวิจัยครั้งนี้เปhนการแจกแบบสอบถามผJานชJองทางออนไลน6เพียงอยJางเดียว ในการวิจัยในอนาคตอาจมีการแจก

แบบสอบถามแกJกลุJมตัวอยJางโดยตรงดEวยเพื่อใหEการวิจัยไดEประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น  
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