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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มีจุดหมายเพื่อ ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิต กบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผลการวจิยัพบว่า มคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดกบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม อยู่ในระดบัด ีโดยมคีวามคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ์
มากที่สุด ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติ ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในประเภท นักปฏบิตัิ (Makers) และ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เกษตรอินทรยี์จากวสิาหกจิเพื่อสงัคม ด้านการแสวงหาทางเลือก อยู่ในระดบัมาก              
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม ในทุก
ดา้น คอื ดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการ
ซือ้ ส าหรบัขอ้มลูรปูแบบการด าเนินชวีติ บุคคลประเภท นกัปฏบิตั ิ(Makers)  มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
เกษตรอนิทรยี์จากวสิาหกจิเพื่อสงัคม ด้านการแสวงหาทางเลอืก  ในรายขอ้ดงันี้ คอื ศกึษาขอ้มูลประโยชน์สนิค้าเกษตร
อนิทรยี์จากขอ้มูลทางอนิเตอร์เนท ซื้อสนิค้าเกษตรอนิทรยีจ์ากการทดลองบรโิภคสนิค้าด้วยตนเอง และซื้อสนิค้าเกษตร
อนิทรยีเ์พราะบุคคลภายในครอบครวั  
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the relationships between the marketing mix, lifestyle and decision 
making behavior on the purchase of organic products from social enterprises in Bangkok. The sample size consisted 
of four hundred individuals who purchased or have ever purchased organic products from social enterprises in 
Bangkok. A questionnaire was used as a tool to collect data.  As the result of the study, the respondents made a 
positive impression on the marketing mix and decision making behavior on the purchase of organic products from 
social enterprises and the value product as an element with the highest value. Based on this lifestyle data most of 
the consumers who responded to the questionnaire can be identified as makers who value the information search 
process highly in term of making decision behavior on the purchase of organic products from social enterprises. 
 The results of the hypotheses testing illustrated the components of the marketing mix which included 
product, price, place and promotion had relationships regarding decision making behavior on the purchase of 
organic products from social enterprises in all aspects: problem recognition, information search, an evaluation of 
the alternatives, purchasing decisions and post-purchase decisions. In summary, the lifestyle of the makers had an 
effect on the evaluation of alternatives process in terms of decision making behavior on the purchase of organic 
products from social enterprises as follows: to learn about the benefits of organic products from the internet, to 
purchase and consume the organic products as a trial and to purchase organic products because of family members 
respectively. 
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บทน า 

จากปจัจยัทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิในปจัจุบนั รูปแบบการด าเนินธุรกจิทีม่คีวามรบั ผดิชอบต่อสงัคมไดพ้ฒันา
และเขา้มามบีทบาทเพื่อแก้ปญัหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ เช่น ปญัหาความเหลื่อมล ้า ปญัหาความยากจน และปญัหา
สิง่แวดลอ้ม ซึง่วสิาหกจิเพื่อสงัคม (Social Enterprise) เป็นการด าเนินธุรกจิเพื่อสงัคมทีใ่หค้วามส าคญักบัการสรา้งสมดุล
ระหว่างการแสวงหาก าไรทางธุรกจิและการแกป้ญัหาสงัคม โดยมเีป้าหมายเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื แนวทางการสรา้ง
ธุรกิจเพื่อสงัคมหรอืวสิาหกจิเพื่อสงัคมนัน้ เป็นแนวทางหนึ่งที่หลายประเทศให้ความส าคญัและใช้เป็นเครื่องมอืในการ
พฒันาประเทศ ในประเทศไทย ตวัอย่างเช่น สหกรณ์กรนีเนทนัน้ เป็นองคก์รเอกชนที่เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรใน
เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก กลุ่มธุรกจิชุมชนและผูบ้รโิภค โดยเน้นการสง่เสรมิและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอนิทรยี์
และพฒันากระบวนการตลาดทางเลอืก สรา้งความมสีว่นร่วมของทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค สง่เสรมิการผลติในลกัษณะของการ
รวมกลุ่มธุรกจิชุมชนเพื่อผลติผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ผลติภณัฑธ์รรมชาตทิีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
การรวบรวมและคดัสรรผลติภณัฑเ์หล่านี้มาจ าหน่ายในราคาทีเ่ป็นธรรม( Fair Trade ) โดยด าเนินงานในรูปแบบของศูนย์
กระจายสนิค้า(Distribution Center) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิเช่น ข้าว , ธญัพืช, ผกัผลไม้, ชาสมุนไพร, อาหาร            
แปรรูป ต่าง ๆ รวมทัง้ผา้ทอพืน้เมอืงเพื่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีเ์ป็นกลุ่มสนิคา้จ าพวกพชื ปศุสตัว ์และ
สนิคา้แปรรูปทีไ่ดจ้ากการผลติตามระบบเกษตรอนิทรยี ์(Organic  agriculture) ทีม่รีะบบการจดัการการผลติแบบองคร์วม 
เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชวีภาพ เน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ หลกีเลี่ยงการใช้วตัถุดบิจากการ
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สงัเคราะหแ์ละไม่ใชพ้ชื สตัว ์หรอืจุลนิทรยีท์ีไ่ดม้าจากเทคนิคการดดัแปลงพนัธุกรรม ส านกังานมาตรฐานเกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(2552)  

จากกระแสอาหารเพื่อสขุภาพปจัจุบนัเทรนดก์ารดแูลสขุภาพมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวั อย่างต่อเน่ืองอนัเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมผู้บรโิภคที่หนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายกนัมากขึน้ ขอ้มูลจาก (Ratirita, 2018) ปจัจุบนัผูบ้รโิภค 
ชาวไทยต้องการมคีุณภาพชวีติ และมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ ดงันัน้เรื่องการดูแลสุขภาพคงไม่ใช่เทรนดอ์กีต่อไปแลว้ แต่เป็นเรื่อง
ไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคยุคใหม่ทีด่แูลตวัเองมากขึน้  

ในการวิจัยครัง้นี้ได้เลือกการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิตกับ
พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การส ารวจ
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรยี์ของผู้บรโิภคโดยใช้ส่วนประสมการตลาดซึ่งเป็นเครื่องมอืทางการตลาดที่ใช้
ตอบสนองผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาพฒันาและสร้างกลยุทธห์รอืกจิกรรมทางการตลาดใหข้บัเคลื่อนธุรกจิ
วสิาหกจิเพื่อสงัคม โดยรวมถงึการใชล้กัษณะรปูแบบในการด าเนินชวีติ (VALs) เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะประเภทของกลุ่ม
บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์โดยเลอืกประเภทลกัษณะการด าเนินชวีติของบุคคล 4 
ประเภทมาเป็นตวัแปร ไดแ้ก่ 1. นกัคดิ (Thinkers) 2. ผูมุ้่งความส าเรจ็ (Achievers) เป็นกลุ่มคนทีม่ทีรพัยากรค่อนขา้งสงู มี
ลกัษณะการด าเนินชวีติโดยยดึถอืหลกัการ สถานภาพ การกระท า และความเชื่อโดยองิจากทศันะคตขิองตน ตอ้งการสนิคา้
ทีม่คีุณค่าต่อตนเองและครอบครวั 3. ผูอ้นุรกัษ์นิยม  (Believers) 4. นักปฏบิตั ิ (Makers) แมม้ทีรพัยากรค่อนขา้งต ่า แต่มี
ความเคร่งครดัในหลกัการ มุ่งเน้นการปฏบิตัดิว้ยตนเอง พึง่พาตนเองได ้มชีวีติและสภาพแวดลอ้มทีเ่รยีบง่าย การศกึษา
ลกัษณะการด าเนินชวีติของประเภทบุคคลที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้าเกษตรอนิทรยี์ท าให้ผู้ประกอบการ 
สามารถน าไปปรบัใชเ้พื่อก าหนดกลยุทธห์รอืวางแผนท าการตลาดในอนาคตเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิได้
ในอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์
จากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะรปูแบบการด าเนินชวีติ (VALs) กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์
จากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ปจัจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร 
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3. ลกัษณะรปูแบบการด าเนินชวีติ (VALs) ไดแ้ก่ 1. นกัคดิ (Thinkers) 2.ผูมุ้่งความส าเรจ็ (Achievers) 3.ผูอ้นุรกัษ์
นิยม (Believers) 4. นักปฏบิตั ิ(Makers) ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิ
เพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ (Demographic) ผู้วิจ ัยได้อ้างอิงจากแนวคิดของ  ยุบล               
เบญ็จรงคก์จิ (2542) ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรนี้ เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื 
พฤตกิรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชื่อทีว่่า คนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากร
ทีแ่ตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย ส าหรบัการศกึษาเรื่องการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีต์อ้งอาศยั
องคป์ระกอบต่าง ๆ ทางประชากรศาสตรเ์ป็นแนวทางในการศกึษา เน่ืองจากปจัจยัแต่ละปจัจยัของบุคคลหน่ึงทีแ่ตกต่างกนั
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ถอืเป็นพืน้ฐานในการก าหนดใหก้ารตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดอ้า้งองิจากแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ ศุภร เสรยีร์ตัน์ (2546) ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค จากการส ารวจผูบ้รโิภคจ านวนมากในกระบวนการซือ้ พบว่าผูบ้รโิภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื กา
รบัรูป้ญัหา, การแสวงหาทางเลอืก, การประเมนิผลทางเลอืก, การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ผู้วจิยัได้อ้างองิจากแนวคดิของ อดุลย์               
จาตุรงคกุล (2543, p. 26) กล่าวในเรื่องตวัแปรหรอืองคป์ระกอบของสว่นผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรอืสิง่
เร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดงันี้ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 4. การสง่เสรมิการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ( VALs) ผู้วิจ ัยได้อ้างอิงจากงานวิจัยของ
สถาบนัวจิยัสแตนฟอรด์ การจ าแนกรูปแบบการด าเนินชวีติโดยการวดัรูปแบบพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค แบ่งตามการ
ใช้ทรพัยากรของผู้บริโภค ได้แก่ 1. นักคิด (Thinkers) 2. ผู้มุ่งความส าเร็จ (Achievers) 3. นักอนุรกัษ์นิยม (Believers)              
4. นกัปฏบิตั ิ(Makers) 

ความหมายและแนวคิดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจ ัยได้อ้างอิงจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Agriculture Movement - IFOAM) เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ให้ความส าคญักบัความยัง่ยืนของ
สขุภาพดนิ ระบบนิเวศ และผูค้น เกษตรอนิทรยีพ์ึง่พาอาศยักระบวนการทางนิเวศวทิยา ความหลากหลายทางชวีภาพ และ
วงจรธรรมชาต ิทีม่ลีกัษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ที ่แทนทีจ่ะใชป้จัจยัการผลติทีม่ผีลกระทบทางลบ เกษตรอนิทรยีผ์สมผสาน
องคค์วามรูพ้ืน้บา้น นวตักรรม และความรูท้างวทิยาศาสตรใ์นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิความสมัพนัธท์ีเ่ป็นระบบ 
และคุณภาพชวีติทีด่ขีองทุกผูค้น และสิง่มชีวีติ ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความหมายและแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสงัคม ผูว้จิยัไดอ้า้งองิจากคณะกรรมการทีป่รกึษาเพื่อการปฏริปูกฎหมาย
วิสาหกิจเพื่อสงัคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิการผลติหรอืจ าหน่ายสนิคา้ หรอืบรกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการจา้งงาน หรอื การ
แกไ้ขปญัหาและพฒันา ชุมชนสงัคม สขุภาพและสิง่แวดลอ้มโดยมไิดมุ้่งหาก าไรสงูสดุมาแบ่งปนักนั  
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 วิธีด าเนินการวิจยั  
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม 
และมอีายุตัง้แต่ 21-60 ปีขึน้ไป ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ผู้บริโภคเพศหญิงหรือเพศชายซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จาก
วสิาหกจิเพื่อสงัคม และมอีายุตัง้แต่ 21-60 ปีขึน้ไปในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร การค านวณขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545 : 26) ขนาดตวัอย่างในการวจิยันี้เท่ากบั 400 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดเขตตวัอย่างในแต่ละเขตพื้นที่

โดยสุ่มจบัฉลากได้ในขัน้ตอนที่ 1 จ านวน 5 เขต คอื เขตวฒันา เขตห้วยขวาง เขตพระนคร เขตประทุมวนั เขตบางนา          
รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

ขัน้ที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามรา้นวสิาหกจิเพื่อสงัคม
โดยใช้แบบสอบถามเจาะจงเลือกร้านตามพื้นที่ก ลุ่มเขต 5 เขตดังนี้  1.ร้าน Lemon Farm 2. สหกรณ์กรีนเนท                
(กรนีเนทชอป) 3. รา้นกรนีสวนเงนิมมีา 4.รา้นภูฟ้า 5.รา้น THLOS Skincare & Kitchen 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบหลายตวัเลอืก 

(Multiple choices) โดยใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ค าถามมจี านวน 6 ขอ้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-
ended question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) และประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal scale) 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นด้านปจัจยัส่วนประสมการตลาด รวม 20 ข้อ เป็นแบบสอบถาม             
ปลายปิด ซึง่เป็นค าถามแบบ Likert Scale  

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะรูปแบบการด าเนินชวีติ VALs โดยใชค้ าถามชีว้ดัรูปแบบการด าเนินชวีติ
เชงิจติวทิยาการตลาด ตามแต่ละประเภทตามทีก่ าหนด มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) โดยให้
เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวโดยมตีวัเลอืก 4 ขอ้ตามลกัษณะการด าเนินชวีติของบุคคลแต่ละประเภท 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม ซึง่เป็นค าถาม
แบบ Likert Scale โดยลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม 16 ขอ้ มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภท (Ratio Scale ) 

โดยผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่เรยีงตามขอ้มลูแต่ละดา้น มผีลดงันี้  
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
1. ดา้นผลติภณัฑ ์    มคี่าความเชื่อมัน่  0.772 
2. ดา้นราคา     มคี่าความเชื่อมัน่  0.721 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   มคี่าความเชื่อมัน่  0.796 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   มคี่าความเชื่อมัน่  0.870 
5. ปจัจยัสว่นประสมการตลาดโดยรวม    มคี่าความเชื่อมัน่ 0.845          
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สรปุผลการวิจยั  
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มี

สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง และมรีายไดต่้อเดอืน 20,001-
30,000 บาท  

ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูการวเิคราะหป์จัจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณาเป็นราย ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98  3.84  3.73  3.68  ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ นักคิด (Thinkers) ผู้มุ่งความส าเรจ็ (Achievers) ผู้
อนุรกัษ์นิยม (Believers) นักปฏบิตั ิ(Makers) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในประเภท นักปฏบิตั ิ(Makers) รองลงมา
คอื ผูมุ้่งความส าเรจ็ (Achievers) นกัคดิ(Thinkers) และผูอ้นุรกัษ์นิยม (Believers) ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มพีฤตกิรรมดา้นการรบัรูป้ญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นการแสวงหาทาง
เลอืก ด้านการประเมนิผลทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้ออยู่ในระดบัมาก โดยมคี่ าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากบั 3.74 4.05 3.90 3.81 และ 3.89 ตามล าดบั 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตารางที่ 1 สรุปผลทดสอบสมมติฐานการวจิยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา  อาชพีและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรยี์จาก
วสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์จากวสิาหกจิเพื่อสงัคม           
ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการแสวงหาทางเลือก ด้านการประเมนิผลทางเลอืก               
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 

อายุ ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์จากวสิาหกจิเพื่อสงัคม             
ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการแสวงหาทางเลือก ด้านการประเมนิผลทางเลอืก               
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 

สถานภาพ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิ
เพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ ด้านการแสวงหาทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการประเมินผลทางเลือก และด้าน
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร
ทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์
จากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการแสวงหา
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ทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม 
จากวิสาหกิจเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม 
จากวิสาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ได้แก่ ด้านการแสวงหาทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลงั            
การซือ้ อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิผล
ทางเลือก และด้านการตัดสนิใจซื้อ มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสงัคม จาก
วสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์
เกษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการแสวงหาทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ส่วนดา้นการ
รับรู้ปญัหา มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสงัคม จากวิสาหกิจเพื่อสงัคมใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลทดสอบสมมตฐิานการวจิยัสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรงุเทพมหานคร 

 

การรบัรู้
ปัญหา 

การแสวงหา
ทางเลือก 

การประเมินผล
ทางเลือก 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
ภายหลงั 
การซ้ือ 

ดา้นผลติภณัฑ ์  
(ระดบัต ่ามาก/

ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/

ทศิทางเดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/ทศิทาง

เดยีวกนั 

ดา้นราคา  
(ระดบัต ่ามาก/

ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัปานกลาง/
ทศิทางเดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/ทศิทาง

เดยีวกนั 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัปานกลาง/
ทศิทางเดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/ทศิทาง

เดยีวกนั 

ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัปานกลาง/
ทศิทางเดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/
ทศิทาง
เดยีวกนั 

 
(ระดบัต ่า/ทศิทาง

เดยีวกนั 

หมายเหต ุเครื่องหมาย หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน (H1) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลทดสอบสมมตฐิานการวจิยัขอ้มลูรูปแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 

ข้อมลูรปูแบบการ
ด าเนินชีวิต 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรงุเทพมหานคร 

 

การรบัรู้
ปัญหา 

การแสวงหา
ทางเลือก 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
ภายหลงั 
การซ้ือ 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
(VALS) 

X  X X X 

หมายเหต ุเครื่องหมาย หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน (H1) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์
จากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดงันี้ 
 1.1 เพศ พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาทางเลอืก ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และ 
ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิมจี านวนมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อญัชล ีช่วยยก (2550) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสุขภาพจาก รา้นเลมอนฟารม์จาก
การศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารรา้นเลมอนฟารม์ เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มนียัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 1.2 อายุ พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาทางเลอืก ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และ 
ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยผู้บริโภคที่อายุ 31 -40 ปีและ
มากกว่า 41 ปีขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้จากกระแสนิยม ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างขอ้มูลสนิคา้เกษตร
อนิทรยีใ์หแ้ก่กลุ่มผูบ้รโิภคในวยัน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีช่วยยก (2550) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสุขภาพจาก รา้นเลมอนฟารม์จากการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารรา้นเลมอนฟารม์ มอีายุ 31 -40 
ปี สาเหตุการซือ้เพื่อตนเองและบ ารุงสขุภาพตามปกต ิ
 1.3 สถานภาพ พบว่าสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิ
เพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  โดยผูบ้รโิภคที ่โสด กบั สมรส มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม ดา้นการ
แสวงหาทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ มากกว่าหย่า กล่าวคอื  ผูบ้รโิภคทีโ่สด ไม่มภีาระผูกพนั มกัตดัสนิใจซือ้สนิคา้ดว้ย
ตนเอง โดยใชเ้วลาในการตดัสนิใจไม่นาน การบอกคุณสมบตัสินิค้าทีช่ดัเจนจะท าใหผู้บ้รโิภคทีโ่สดตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้  
และผู้บรโิภคที่สมรส มคีรอบครวัแล้วมกัซื้อสนิค้าที่คุ้มค่าต่อราคา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภาพร ทุมพร (2551) 
ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด และกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เลอืกซือ้อาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารทีท่ ามาจากพชืผกั
ชนิดต่าง ๆ โดยมเีหตุผลใน การเลอืกซือ้คอื รบัประทานเพื่อบ ารุงสขุภาพใหส้มบรูณ์แขง็แรงโดยตนเองเป็นผูต้อ้งการซือ้เอง 
 1.4 ระดบัการศกึษา พบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์าก
วสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค
ที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมด้านการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรยี์จากวสิาหกจิเพื่อสงัคม
มากกว่าผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีกล่าวคอื ผู้บรโิภคทีไ่ด้รบัการศกึษาทีสู่ง มกัจะมี
รายได้ที่เพิม่ขึน้ ถ้าคนกลุ่มนี้มคีวามพอใจต่อร้านค้า กจ็ะกลายเป็นลูกค้าประจ า มกีารซื้ออย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฬุรยิา สริภิทัรไพศาล (2550) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ผกัปลอดสารพษิในซุปเปอรม์าเกตเขตกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ระดบัการศกึษาของบุคคลจะมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนัตามระดบัความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รบั ซึ่งสามารถเป็นตวัก าหนดความ
ตอ้งการ ความคดิและพฤตกิรรมต่าง ๆ ได ้
 1.5 อาชพี พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาทางเลอืก ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีอื่น ๆเช่น แม่บ้าน  มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
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มากกว่า นักศกึษา พนักงานบรษิทัเอกชน และ ธุรกจิส่วนตวั กล่าวคอื แม่บ้าน ต้องการดูแลคนในครอบครวั มกัเป็นคนที่
ดูแลและเลอืกซื้อสนิค้าที่ปลอดภยัใหค้นในครอบครวั จงึควรพฒันาสนิค้าทีต่อบโจทย์กลุ่มแม่บา้นได้ เช่น น ้ายาล้างจาน 
น ้ายาท าความสะอาดบา้นทีป่ลอดภยั ผกัสดปลอดสารพษิ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ณิชชมนันท ์ใจค า และ 
ปรีดา ศรีนฤวรรณ (2560) ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผกัปลอดสารพิษ 
กรณีศกึษา รมิปิงซุปเปอรม์ารเ์กต็ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า  ดา้นพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผกัปลอดสารพษิเหตุผลหลกัใน
การซือ้คอืเพื่อสขุภาพทีด่ ี
 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตร
อนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการ
ซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001-50,000 บาท มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท และ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 กล่าวคอื ควรสรา้งความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001 – 30,000 
บาท โดยเน้นการสง่เสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เพื่อใหค้นกลุ่มนี้ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ ส าหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
สงูขึน้ 40,001 – 50,000 บาทขึน้ไปมกัตอ้งการซือ้สนิคา้ทีช่่วยอ านวยความสะดวก รา้นคา้อาจพฒันาสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
เช่น  เครื่องส าอางออแกนิค, อาหารส าเร็จรูปออแกนิค เป็นต้น ให้มีความน่าสนใจและบริโภคได้อย่างสะดวกขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กติมิา สรุสนธ ิ(2541) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า สถานะทาง สงัคมและเศรษฐกจิของผูร้บัสาร อทิธพิลอย่าง
ส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร และ สาร สถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิท าใหค้นมวีฒันธรรมทีต่่างกนั มี
ประสบการณ์ทีต่่างกนั ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมายทีต่่างกนั 
 2. ปจัจยัสว่นประสมการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิ
เพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
 2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคม
ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรม
ภายหลงัการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื
ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ เป็นสนิคา้ทีเ่น้นในเรื่องคุณภาพ ความสะอาด สดใหม่และความปลอดภยั ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัจะ
รบัรูป้ระโยชน์ของสนิคา้อยู่ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เกรกิเกลา้ ชาครตัพงศ ์(2547) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องปจัจยัการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพของผูบ้รโิภค โดยจ าแนกตาม คุณลกัษณะสว่นบุคคล ไดก้ล่าวถงึปจัจยัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นอนัดบัแรก โดยให้ระดบั
ความส าคญัมาก โดยเหน็ว่าผลติภณัฑค์วรมคีุณภาพด ีระบุวนัหมดอายุไว ้มบีรรจุภณัฑค์ุณภาพด ีปลอดภยั มเีครื่องหมาย 
“อ.ย.”  มฉีลากผลติภณัฑก์ ากบั และมรีายละเอยีดก ากบัสนิคา้ เพื่อประกนัความปลอดภยั 
 2.2 ดา้นราคา  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อ สงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรม
ภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ในดา้น
การประเมนิผลทางเลอืก กล่าวคอื สนิค้าเกษตรอนิทรยี์มกัมรีาคาที่สูงกว่าสนิค้าเกษตรทัว่ไป แต่ผู้บรโิภคสนิค้าเกษตร
อนิทรยีม์กัค านึงถงึคุณค่าของสนิคา้มากกว่าราคา การรกัษาคุณค่าหรอืเพิม่มูลค่าสนิคา้  จะท าใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละยอมรบั
ในคุณค่าและราคาที่เหมาะสมได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของเสร ีวงษ์มณฑา (2542, p. 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสนิค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาที่
ผูบ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุม้รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม 
การซือ้หาเพื่อความสะดวกแก่ลกูคา้ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง 
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 2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรยี์จาก
วสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ใน
ทศิทางเดยีวกนั ในดา้นการประเมนิผลทางเลอืก กล่าวคอื วสิาหกจิเพื่อสงัคมทีจ่ าหน่ายสนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์ป็นรา้นคา้ที่
ขายสนิคา้เฉพาะทาง คอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพ การจดัสนิคา้เป็นสดัส่วนหมวดหมู่ชดัเจน ท าใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้ไดส้ะดวก
ขึน้ โดยผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบคุณสมบตัสินิคา้โดยดจูากตราสนิคา้ทีเ่ชื่อถอื และคุณสมบตัสินคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอญัชล ีช่วยยก (2550) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสุขภาพจากรา้นเลมอนฟารม์จากการศกึษา
พบว่าผูใ้ชบ้รกิารรา้นเลมอนฟารม์  ทีไ่ดก้ล่าวว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการบรกิารของรา้นเลมอนฟารม์โดยให้
ความส าคญั ระดบัมากในดา้นสถานที ่ 
 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จาก
วสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ใน
ทศิทางเดยีวกนั ในดา้นการประเมนิผลทางเลอืก กล่าวคอื การสง่เสรมิการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม การทีพ่นกังาน
ขายมคีวามรูเ้กีย่วกบัคุณสมบตัสินิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคสนใจซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์และสามารถเปรยีบเทยีบคุณสมบตัสินิค้า  
รวมถึงการประชาสมัพนัธโ์ดยการจดันิทรรศการเพื่อใหข้อ้มูลและจ าหน่ายสนิค้าจะท าใหผู้้บรโิภคเกดิความเชื่อถอืในตรา
สนิคา้มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ ศุภร เสรยีร์ตัน์ (2546 , pp. 53-55)  ทีไ่ดก้ล่าวถงึการขาย
โดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ใหซ้ือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอืมปีฏกิริยิาต่อความคดิ หรอืเพื่อใหเ้กดิการขาย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัลกูคา้  
 3. ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติ พบว่า ขอ้มูลรูปแบบการด าเนิน
ชวีติทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
รบัรู้ปญัหา ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ผู้บริโภคประเภทนักคิด (Thinkers)  มี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีจ์ากวสิาหกจิเพื่อสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการแสวงหาทางเลอืก
มากกว่า ผู้บริโภคประเภท มุ่งความส าเร็จ (Achievers) และ นักปฏิบัติ(Makers) เนื่องจากผู้บริโภคประเภทนักคิด 
(Thinkers) เป็นผูท้ีย่ดึถอือุดมคต ิมคีวามเป็นผูใ้หญ่ มกัตดัสนิใจซือ้สนิคา้ดว้ยตนเอง มทีรพัยากรค่อนขา้งสงู ชอบแสวงหา
ขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ แต่กเ็น้นการท ากจิกรรมเพื่อการพกัผ่อนและความสขุของครอบครวั สนิคา้ทีเ่หมาะกบัผูบ้รโิภคกลุ่ม
นี้จงึควรเป็นสนิคา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ มคีวามคุม้ค่า และทนทาน สนิคา้เกษตรอนิทรยีท์ีเ่หมาะกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จงึอาจ
เป็นสนิค้าบริโภคประเภทเครื่องเทศ , ชาออแกนิค, กาแฟออแกนิคที่มีคุณภาพดี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Hawkins (2001) กล่าวถึงการจ าแนกรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยการวัดรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค                      
ซึง่สถาบนัวจิยัแสตนฟอรด์ไดแ้บ่งลกัษณะผูบ้รโิภคตามเกณฑร์ะดบัทรพัยากร แบ่งผูบ้รโิภคเป็น  8 กลุ่มคอื นักนวตักรรม , 
นกัคดิ, ผูมุ้่งความส าเรจ็, ผูมุ้่งไขว่ควา้หาประสบการณ์, ผูอ้นุรกัษ์นิยม, ผูต่้อสูช้วีติ, ผูเ้ป็นนกัผลติ และผูต่้อสูด้ิน้รนเพื่อความ
อยู่รอด 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. ผูป้ระกอบธุรกจิ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ  

มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีม์ากทีส่ดุ 

2. ผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสงัคมที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ควรให้ความส าคญักบัส่วนประสม
การตลาด เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัสนิค้าเกษตรอนิทรยี์ที่มคีุณค่าเหมาะสมกบัราคา มกัมี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยีจ์ากตราสนิคา้ทีเ่ชื่อถอื และมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม ดงันัน้ผูป้ระกอบการควร
พฒันาสนิคา้ใหม้คีุณสมบตัทิีช่ดัเจนหรอืเหนือกว่าคู่แขง่ และสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ตราสนิคา้ 

3. ผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสงัคมที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ควรให้ความส าคญักบัผู้บริโภคที่มี
ลกัษณะการด าเนินชวีติแบบ นักปฏบิตั ิ(Makers) เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า เป็นกลุ่มบุคคลทีม่พีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีม์ากทีส่ดุ โดยบุคคลกลุ่มนี้เป็นผูท้ีม่คีวามเป็นตวัของตวัเอง มกัมทีกัษะและประสบการณ์จากงานที่
ท า ใหค้วามส าคญักบัการพึง่พาตนเอง นิยมซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินชวีติในปจัจุบนั  จงึมกัหาขอ้มลูประโยชน์สนิคา้
ดว้ยตนเอง และมกีารทดลองบรโิภคสนิคา้เกษตรอนิทรยีด์ว้ยตนเอง และซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พื่อดูแลคนในครอบครวั 
การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เหมาะกับบุคลกลุ่มนี้อาจท าได้โดย พัฒนาสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางการเกษตร           
ปุ๋ยอนิทรยี์ หรอืฮอร์โมนบ ารุงพชืผกั เมลด็พนัธ์เกษตรอนิทรยี ์เป็นต้น โดยพฒันาสนิค้าประเภทน้ีใหม้คีวามหลากหลาย                
มฉีลากและตรารบัรองสนิคา้ทีช่ดัเจน โดยเน้นรกัษาคุณค่าของสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หม้คีุณภาพอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1.ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสนิคา้ เกษตรอนิทรยี ์โดยการเกบ็ขอ้มลู

เชงิคุณภาพเพิม่ขึน้โดยการสมัภาษณ์ผู้บรโิภคว่ามแีนวคดิเกีย่วกบัสนิคา้เกษตรอนิทรยีอ์ย่างไร เพื่อน ามาพฒันาขอ้มลูการ
รบัรูส้นิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หเ้ป็นทีย่อมรบัและไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 

2. เนื่องจากธุรกจิวสิาหกจิเพื่อสงัคมทีจ่ าหน่ายสนิคา้เกษตรอนิทรยีม์ผีูบ้รโิภคเป็นชาวต่างชาตจิ านวนมาก ควรมี
การก าหนดประชากรทีเ่ป็นชาวต่างชาตแิละเกบ็ขอ้มลูผูบ้รโิภคดว้ยการเลอืกแบบบงัเอญิ ( Accidental Sampling)  

3. จากงานวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากผู้บริโภคสนิค้าเกษตรอนิทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสงัคมมลีกัษณะการด าเนินชวีติ
ประเภท นักปฏิบตัิ (Makers) ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค
ประเภทนี้ โดยการวางแผนกลยุทธก์ารตลาดเพื่อใหม้กีารบรโิภคเพิม่ขึน้ 
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