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การวิจัยครัง้นี ้มีจุดหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด  

รูปแบบการด  าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ  ผู้บริโภคท่ีซื ้อหรือเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.845 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาคา่ความ
แปรปรวนทางเดียว การหาคา่ความสมัพนัธด์ว้ยสถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 
ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสงูกวา่ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลกูจา้ง มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม อยู่ในระดบัดี โดยมีความคิดเห็น
ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสดุ ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ อยู่
ในประเภท  นักปฏิบัติ (Makers) และพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จาก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก อยู่ในระดบัมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ในทุกดา้น คือ ดา้นการรบัรูปั้ญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ส าหรบัขอ้มูลรูปแบบการด  าเนินชีวิต 
บคุคลประเภท นักปฏิบัติ (Makers)  มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก ในรายขอ้ดงันี ้คือ ศกึษาขอ้มลูประโยชนส์ินคา้
เกษตรอินทรียจ์ากขอ้มลูทางอินเตอรเ์นท ซือ้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากการทดลองบริโภคสินคา้ดว้ย
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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, which 
resulted in a level of reliability at 0.845. The mechanism of statistics for data analysis 
included frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and the 
Pearson’s correlation coefficient method. 

As the result of the study, it was found that the respendents to the 
questionnaire, were mostly female and in an age range of thirty-one  forty, single, with an 
education level higher than a Bachelor’s degree, and employed at a private company 
with an average income of 20,001 to 30,000 Baht per month. 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. 
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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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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใ้ห้ความช่วยเหลือ
ตลอดจนประสบการณท่ี์ดีแก่ผูวิ้จยั อีกทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดีเสมอมา 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เจ้าหน้าท่ีภาควิชา
บริหารธรุกิจ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑิตวิทยาลยัทกุท่าน ตลอดจนผูม้ีสว่นส  าเรจ็ตอ่งานวิจยันีท้กุ
ท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการศกึษาของผูวิ้จยั 

ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ญาติพ่ีน้อง ของผูวิ้จัยท่ีไดใ้ห้การสนับสนุน 
ส่งเสริม พรอ้มทั้งเป็นก าลงัใจให้ตลอดมา ขอขอบคณุเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้อง ๆ ท่ีช่วยเหลือกันเสมอมา 
รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  และ
ขอขอบคณุผูม้ีสว่นช่วยเหลือทกุท่านท่ีมิไดเ้อย่ถึงมา ณ ท่ีนีด้ว้ย 

สดุทา้ยนีผู้วิ้จยัขอมอบคณุประโยชนแ์ละความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธฉ์บับนี้ เป็นเครื่อง
บชูาพระคณุของบิดา มารดา ญาติพ่ีนอ้ง บรูพคณาจารยท์กุท่าน ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ชีแ้นะแนวทางท่ี
ดี และมีคณุคา่ตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
จากปัจจัยทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  รูปแบบการด  าเนินธุรกิจท่ีมีความรบั 

ผิดชอบตอ่สงัคมไดพ้ฒันาและเขา้มามีบทบาทเพ่ือแกปั้ญหาทางสงัคมและเศรษฐกิจ เช่น ปัญหา
ความเหลื่อมล  า้ ปัญหาความยากจน และปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) เป็นการด  าเนินธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีให้ความส าคัญกับการสรา้งสมดุลระหว่างการ
แสวงหาก าไรทางธุกิจและการแกปั้ญหาสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนว
ทางการสรา้งธุรกิจเพ่ือสังคมหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น เป็นแนวทางหนึ่งท่ีหลายประเทศให้
ความส าคญัและใชเ้ป็นเครื่องมือในการพฒันาประเทศ โดยเวปไซต ์socialenterprise. org.uk ได้
ระบลุกัษณะท่ีส  าคญัของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในประเทศองักฤษไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 1.มีจดุประสงค ์
เพ่ือสงัคมเป็นเป้าหมายหลักขององคก์รอย่างชัดเจน 2. รายไดห้ลักมาจากการขายสินคา้และ
บริการ 3. ผลก าไรส่วนใหญ่ตอ้งน าไปลงทุนตามวตัถุประสงค ์มิใช่น  าไปปันผลใหผู้ถื้อหุ้นหรือ
เจา้ของ 4. มีความเป็นอิสระ 5. ใหส้มาชิกมีส่วนรว่มในการบริหารงานเพ่ือประโยชนข์องสงัคม 6. 
เป็นองคก์รอิสระท่ีมีความน่าเช่ือถือ ในส่วนของประเทศไทยวิสาหกิจเพ่ือสงัคมมีพัฒนาการมา
นานและมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจและการช่วยเหลือสงัคมอย่างมาก  

ขอ้มลูจาก กมลวรรณ จินตรตัน ์(2561) ในปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ไดร้ับรองจากคณะกรรมการสรา้งเสริมกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาติให้วิสาหกิ จ
จ านวน 15 กิจการ ไดแ้ก่ บริษัท ดอยค  าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด, บริษัท เรยวิ์สาหกิจเพ่ือสงัคม 
จ  ากัด, บริษัท แดรี่โฮม จ  ากัด, บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จ  ากัด, บริษัท สยามออรแ์กนิค จ ากัด, 
บริษัท แจสเบอรร์ี่ จ  ากัด, กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่, มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ,์ 
บริษัทเดก็พิเศษ วิสาหกิจเพ่ือสงัคม, บริษัท ลมุพินี พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรวิ์ส แอนด ์แคร ์จ  ากดั, บริษัท 
คิดคิด จ  ากัด มูลนิธิโรงพยาบาลจา้พระยาอภยัภูเบศรในพระอปุถัมภฯ์ , สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด
และ บริษัท โลเคิล อไลค ์จ  ากดั ซึ่งกิจการเหลา่นีร้ฐับาลไดพิ้จารณาแลว้วา่เป็นกิจการท่ีมีเป้าหมาย
ในการแกใ้ขปัญหาหรือพฒันาสงัคม สิ่งแวดลอ้มใหด้ีขึน้ มีความยั่งยืนทางการเงิน มีกระบวนการท่ี
เป็นธรรมตอ่สงัคม น าผลก าไรคืนสูส่งัคมและโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีสว่นช่วยเพ่ิมรายไดใ้หก้ับ
ผูม้ีรายได้น้อย ตัวอย่างเช่น สหกรณ์กรีนเนทนั้น เป็นองค์กรเอกชนท่ีเช่ือมประสานระหว่าง
เกษตรกรในเครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือก กลุม่ธรุกิจชมุชนและผูบ้ริโภค โดยเนน้การสง่เสริมและ
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เผยแพรแ่นวทางเกษตรกรรมอินทรียแ์ละพัฒนากระบวนการตลาดทางเลือก สรา้งความมีสว่นรว่ม
ของทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ส่งเสริมการผลิตในลักษณะของการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนเพ่ือผลิต
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์ผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการ
รวบรวมและคดัสรรผลิตภณัฑเ์หลา่นีม้าจ าหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม( Fair Trade ) โดยด  าเนินงาน
ในรูปแบบของศนูยก์ระจายสินคา้(Distribution Center) ซึ่งมีผลิตภณัฑห์ลากหลาย อาทิเช่น ขา้ว, 
ธัญพืช, ผักผลไม ,้ ชาสมนุไพร, อาหารแปรรูป ต่าง ๆ รวมทั้งผา้ทอพื้นเมืองเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม ซึ่ง
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียเ์ป็นกลุม่สินคา้จ  าพวกพืช ปศสุตัว ์และสินคา้แปรรูปท่ีไดจ้ากการผลิตตาม
ระบบเกษตรอินทรีย ์(Organic  agriculture) ท่ีมีระบบการจดัการการผลิตแบบองคร์วม เกือ้หนุน
ต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการใชว้ัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้
วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว ์หรือจุลินทรีย์ ท่ีได้มาจากเทคนิคการดัดแปลง
พนัธกุรรม ส  านกังานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2552)  

จากขอ้มูลของสหพันธเ์กษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movement - IFOAM) ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียโ์ลกมีมลูคา่การซือ้ขายกวา่ 72,000 
ดอลลารส์หรัฐฯ ในปี 2556 และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในตลาดเอเชีย
แปซิฟิกท่ีประชากรมีรายไดท่ี้สงูขึน้ และความกงัวลดา้นสขุภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้ เช่น ประเทศจีนและ
อินเดียซึ่งกลายเป็นผูบ้ริโภคผักผลไมอิ้นทรียเ์ป็นสองอนัดบัแรกของโลก ส่วนสหรฐัอเมริกานั้น
ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยสินคา้เกษตรอินทรียห์ลายชนิดทัง้ผลิตภณัฑจ์ากนม ไป
จนถึงเครื่องส  าอาง ในปี 2557 ยงัคงเติบโตสงูถึงรอ้ยละ 11.3 โดยผกัและผลไมอิ้นทรียเ์ป็นสินคา้ท่ี
มีมลูค่าซือ้ขายสงูสดุ ในประเทศไทยตลาดเกษตรอินทรีย ์น่าจะเกิดขึน้ตั้งแต่ช่วงปี 2533- 2534 
จากกระแสความตื่นตวัดา้นสขุภาพและสิ่งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการบริโภค “อาหาร
เพ่ือสุขภาพ” ผูบ้ริโภคมองหาอาหารท่ีปลอดภัยและมีประโยชน์จนท าให้ธุรกิจอาหารสุขภาพ
เกิดขึน้และเติบโตอย่างรวดเรว็ ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียเ์กิดขึน้ เมื่อ
มีกิจกรรมเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศมากขึน้ กระตุน้ให้เกิดความสนใจทั้งในการผลิต การ
บริโภคและการผลกัดนันโยบายดา้นเกษตรอินทรียอ์ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ จาก สหกรณก์รีนเนท 
มลูนิธิสายใยแผ่นดิน (2558) พบว่าในปี 2557 ช่องทางตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยท่ีมี
จ  านวนมากท่ีสดุ คือโมเดิรน์เทรด (59.48%) มี 171 จดุจ าหน่าย รองลงมาคือ รา้นกรีน (29.47%) 
มี 33 จดุจ  าหน่าย และรา้นอาหาร (5.85%)  

จากกระแสอาหารเพ่ือสุขภาพปัจจุบันเทรนดก์ารดูแลสุขภาพมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัว 
อย่างต่อเน่ืองอนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจดแูลสขุภาพ และออกก าลงักายกัน
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มากขึน้ ขอ้มลูจาก (Ratirita, 2018)เปิดเผยวา่ บ. มินเทล บริษัทท่ีปรกึษาดา้นการวิจยัตลาดไดเ้ผย
เทรนด ์ไลฟ์ไตลข์องผูบ้ริโภคคนไทย จากกลุ่มตวัอย่าง 1,500 คน อายุ 16 ปีขึน้ไปท่ีอาศยัอยู่ใน
เมือง พบวา่ ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเรื่องสขุภาพ ตอ้งการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยท่ี 79% มีความ
ตอ้งการมีโภชนาการท่ีดีขึน้ ในขณะท่ี 76% บอกว่าอยากมีชีวิตสมดลุ และ 73% จะหันมาออก
ก าลังกายให้มากขึน้ โดยเฉพาะไลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยท างาน หรือ
ผูส้งูอายสุามารถรบัรูข้า่วสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดแูลสขุภาพไดอ้ย่างรวดเรว็ ปัจจบุันผูบ้ริโภคชาว
ไทยตอ้งการมีคณุภาพชีวิต และมีสขุภาพท่ีดีขึน้ แต่นิยามของการมีสขุภาพดีในวนันี ้67% บอกว่า
คืออาหารท่ีดี ประกอบดว้ยวตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ ในขณะท่ี 61% บอกว่าตอ้งมีไขมันต  ่า และ 
56% มองว่าตอ้งเป็นสินคา้ออรแ์กนิค มีรายงานวา่ บริษัทผูผ้ลิตสินคา้ประเภท อาหาร เครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และความงาม ต่างเริ่มตระหนักดีถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใช้สินค้าท่ีมีความเป็นธรรมชาติ  โดยจากข้อมูลของ Mintel Global New Products 
Database (GNPD) พบวา่ 41% ของผลิตภณัฑด์งักลา่วขา้งตน้ท่ีเปิดตวัในตลาดประเทศไทยเมื่อ
ปีท่ีผ่านมานั้นมีส่วนผสมของธรรมชาติ ซึ่งตัวเลขดงักล่าวเพ่ิมขึน้กว่าปี 2010 อยู่ถึง 34% ดงันั้น
เรื่องการดูแลสขุภาพคงไม่ใช่เทรนดอี์กต่อไปแลว้ แต่เป็นเรื่องไลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีดูแล
ตวัเองมากขึน้ จากขอ้มลูเหล่านี ้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจเพ่ือสงัคมจึงสามารถใชข้อ้มลูเหล่านีเ้พ่ือ
วางแผนกลยทุธก์ารตลาดท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุนีไ้ด ้

ในการวิจัยครัง้นีไ้ดเ้ลือกการศึกษาความสมัพันธร์ะหวา่งส่วนประสมการตลาด รูปแบบ
การด  าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
ส  ารวจพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภคโดยใชส้ว่นประสมการตลาดซึ่งเป็น
เครื่องมือทางการตลาดท่ีใชต้อบสนองผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย เพ่ือน ามาพัฒนาและสรา้งกลยุทธห์รือกิจกรรมทางการตลาดให้
ขบัเคลื่อนธุรกิจวิสาหกิจเพ่ือสงัคม โดยรวมถึงการใชล้กัษณะรูปแบบในการด  าเนินชีวิต (VALs) 
เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะประเภทของกลุ่มบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้
เกษตรอินทรีย ์โดยเลือกประเภทลกัษณะการด  าเนินชีวิตของบุคคล 4 ประเภทมาเป็นตวัแปร ใน
การศกึษาความสมัพนัธใ์นการตดัสินใจซือ้เกษตรอินทรีย ์เน่ืองจากประเภทคน 2 กลุม่แรก คือ 1. 
นักคิด (Thinkers) 2. ผู้มุ่งความส าเร็จ (Achievers) เป็นกลุ่มคนท่ีมีทรัพยากรค่อนขา้งสูง มี
ลกัษณะการด  าเนินชีวิตโดยยึดถือหลกัการ สถานภาพ การกระท า และความเช่ือโดยอิงจากทศันะ
คติของตน ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคณุค่าตอ่ตนเองและครอบครวั สว่น 2 กลุม่หลงั คือ 3 ผูอ้นุรกัษ์นิยม  
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(Believers) 4. นักปฏิบัติ  (Makers) แมม้ีทรพัยากรค่อนขา้งต  ่า แต่มีความเคร่งครดัในหลกัการ 
มุ่งเน้นการปฏิบัติดว้ยตนเอง พึ่งพาตนเองได ้มีชี วิตและสภาพแวดลอ้มท่ีเรียบง่าย การศึกษา
ลกัษณะการด  าเนินชีวิตของประเภทบคุคลท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินคา้เกษตรอินทรีย์
ท  าใหผู้ป้ระกอบการ สามารถน าไปปรบัใชเ้พ่ือก าหนดกลยทุธห์รือวางแผนท าการตลาดในอนาคต
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมายท่ีแทจ้ริงไดใ้นอนาคต 

โดยผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการสง่เสริมใหผู้บ้ริโภครูจ้กัสินคา้เกษตรอินทรีย์
ท่ีขายในวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากย่ิงขึน้ ในส่วนของผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นปัจจุบัน ยังมี
จ  านวนจ ากัดและมีจ  าเพาะเพียงบางกลุ่มและอาจจะเป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัผูบ้ริโภคบางคนซึ่งลว้นมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซื้อสินคา้เกษตรอินทรีย์ ดังนั้นหากมี
การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีมีการซือ้และบริโภคสินคา้
เกษตรอินทรีย์อยู่แลว้ รวมทั้งปัจจัย ต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม
ดงักล่าวจะท าใหท้ราบขอ้มลูเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูผ้ลิตและผู้
จ  าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียส์ามารถน าไปใชว้างแผนคิดกลยทุธใ์นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้
เกษตรอินทรียไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากย่ิงขึน้ สง่ผลให้
เกิดการพฒันาวิสาหกิจเพ่ือสงัคมและผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียข์องประเทศตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
การวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้ 

1.เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต (VALs) กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวจิัย 
1.เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางส  าหรบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม 
2.เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจเพ่ือ

สงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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3.เพ่ือน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูท่ี้จะศกึษาเพ่ิมเติมในอนาคต 

ขอบเขตของการวจิัย 
ในการศึกษาครัง้นี ้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด รูปแบบการ

ด  าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

และมีอายตุัง้แต ่21-60 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นวยัท่ีมีก  าลงัซือ้และมีความสามารถในการตดัสินใจซือ้ไดเ้อง 
 

กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงหรือเพศชาย ท่ีซื ้อผลิตภณัฑ ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม และมีอายุตัง้แต่ 21-60 ปีขึน้ไป ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดขนาดตวัอย่าง กรณีไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชส้ตูร กลัยา วา
นิชยบ์ัญชา (2546) ซึ่งขนาดตัวอย่างค  านวณไดเ้ท่ากับ 385 คน ส  ารองเพ่ิม 15 คน เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาด จะไดจ้  านวนเท่ากับ 400 คน ส  าหรบัการสุ่มกลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stag Sampling) ดงันี ้

 
ขัน้ท่ี 1 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนด

เขตตวัอย่างในแต่ละเขตพืน้ท่ีของเขตท่ีสุ่มจับฉลากไดใ้นขัน้ตอนท่ี 1 จ  านวน 5 เขต จะสุ่มจาก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในแตล่ะเขตท่ีไดจ้ากขัน้ท่ี 1 รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
 
ตาราง 1 ตารางการแบ่งกลุม่เขตท่ีสุม่จบัฉลาก 

 

กลุ่มเขต จ านวนตัวอย่าง 
เขตวฒันา 80 ตวัอย่าง 
เขตหว้ยขวาง 80 ตวัอย่าง 
เขตพระนคร 80 ตวัอย่าง 
เขตปทมุวนั 80 ตวัอย่าง 
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เขตบางนา 80 ตวัอย่าง 
 รวม 400 ตวัอย่าง 

 
ขั้น ท่ี  2 ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือก

กลุม่เป้าหมายตามรา้นวิสาหกิจเพ่ือสงัคมโดยในการจดัแบบสอบถามนัน้จะเจาะจงเลือกรา้นตาม
พืน้ท่ีกลุ่มเขต 5 เขตดงันี ้1.รา้น Lemon Farm 2. สหกรณก์รีนเนท (กรีนเนทชอป) 3. รา้นกรีนสวน
เงินมีมา 4.รา้นภฟู้า 5.รา้น THLOS Skincare & Kitchen 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี ้

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
1.1 เพศ 

(1) ชาย 
(2) หญิง 

1.2 อายุ 
(1) 21 - 30 ปี 
(2) 31 - 40 ปี 
(3) 41 - 50 ปี 
(4) 51 - 60 ปี 
(5) มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพ 
(1) โสด 
(2) สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 
(3) หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา 
(1) ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
(3) สงูกวา่ปริญญาตร ี

1.5 อาชีพ 
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(1) นกัศกึษา 
(2) พนกังานบริษัทเอกชน / ลกูจา้ง 
(3) ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
(4) ประกอบธรุกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ 
(5) อ่ืนๆโปรดระบ.ุ..................................... 

1.6 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
(1) 10,001 – 20,000 บาท 
(2) 20,001 – 30,000 บาท 
(3) 30,001 – 40,000 บาท 
(4) 40,001 – 50,000 บาท 
(5) มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 

2. สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) 
2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2.2 ราคา (Price) 
2.3 การจดัจ  าหน่าย (Place) 
2.4 การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

3. ลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต ( VALs) 
3.1 นกัคิด (Thinkers) 
3.2 ผูม้ ุง่ความส าเรจ็ (Achievers) 
3.3 ผูอ้นรุกัษ์นิยม (Believers) 
3.4 นกัปฏิบตัิ  (Makers) 

 
ตัวแปรตาม (dependent Variables)  
พฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน

กรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย  ์คือ ผกัผลไมส้ด ขา้ว เนือ้สตัว ์หรือสินคา้อปุโภคบริโภคใน

ครวัเรือน และสินคา้เกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภณัฑเ์ครื่องส  าอาง เสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม ท่ีมาจาก
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์

วสิาหกิจเพือ่สังคม เป็นองคก์รทางธรุกิจตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเป็นบริษัท หา้งหุน้สว่น สหกรณ ์
สมาคม มลูนิธิ ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการจา้งงาน หรือการแกใ้ขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
สงัคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอ้ม โดยมิไดมุ้่งหาก าไรสูงสดุทางธุรกิจเป็นหลัก โดยมีการบริหาร
จดัการท่ีมีระบบ มีกลยทุธก์ารตลาดท่ีทนัสมยัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมการตลาด เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซึ่งเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดท่ีองคก์รใชร้ว่มกนั เป็นการผสมท่ีเขา้กันไดอ้ย่างดีของการก าหนดราคา การสง่เสริมการ
ขาย ผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายและ ระบบการจัดจ าหน่าย เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุม่เป้าหมายหรือกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ 

VALs (Value and Lifestyle) คือ เครื่องมือในการจ าแนกกลุ่มลูกค้าตามลักษณะ
รูปแบบการด  าเนินชีวิต  สามารถจ าแนกตามแรงจูงใจพื้นฐาน เป็น  4 กลุ่ม คือ 1. นักคิด 
(Thinkers) 2.ผูม้ ุ่งความส าเร็จ (Achievers) 3.ผูอ้นุรกัษ์นิยม (Believers)4. นักปฏิบัติ (Makers)  
ซึ่งกลุม่คนทัง้ 4 ประเภทนี ้มีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินคา้เกษตรอินทรีย ์

พฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ คือ พฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินคา้เกษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งมีขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อดังนี้ 1. การรับรูปั้ญหา 2. การแสวงหา
ทางเลือก 3.การประเมินผลทางเลือก 4.การตดัสินใจซือ้ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
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ส่วนประสมการตลาด  
(Marketing Mix) 

• ผลติภัณฑ ์(Product)  
• ราคา (Price) 
• การจดัจ าหน่าย (Place)   
• การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) 

 
 ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(VALs) 

• นกัคิด (Thinkers) 
• ผูมุ้่งความส  าเร็จ (Achievers) 
•  ผูอ้นรุกัษ์นิยม  (Believers) 
•  นกัปฏิบติั  (Makers) 
 

 

  

 

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 

ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย ์
จาก 

วสิาหกิจเพือ่สังคม 

ในกรุงเทพมหานคร 

 

 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์

• เพศ 
• สถานภาพ 
• อาชีพ 

• อายุ 
• การศึกษา 
• รายได ้

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาด  รูปแบบ

การด  าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร”  
 
 

        ตัวแปรอสิระ                                                ตัวแปรตาม  
 (Independent Variables)                        (Dependent Variables) 
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สมมติฐานในการวจิัย  
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด 

รูปแบบการด  าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม” ผูวิ้จยัก  าหนดสมมติฐาน ดงันี ้ 

1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธต์่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

3. ลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต (VALs) ไดแ้ก่ 1. นกัคิด (Thinkers) 2.ผูมุ้ง่ความส าเร็จ 
(Achievers) 3.ผูอ้นุรกัษ์นิยม (Believers) 4. นักปฏิบัติ (Makers) ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  11 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาด รูปแบบ

การด  าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร” ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งครัง้นี ้โดยน าเสนอตาม
หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์(Demographic) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต ( VALs) 
5. ความหมายและแนวคิดของสินคา้เกษตรอินทรีย ์
6. ความหมายและแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์(Demographic) 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2538, pp. 41-42) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น
การแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลักษณะท่ีส  าคัญท่ีช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท่ี์ส  าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยดเูพศของผูบ้ริโภคเป็น
หลกัในการตอบสนองความตอ้งการซึ่งเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส  าคญั เพราะปัจจุบนันี ้
ตวัแปรดา้นเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกันมกัจะมีทัศนคติ 
การรบัรู ้และการตดัสินใจในเรื่องการซือ้สินคา้บริโภคตา่ง ๆ กนั 

2. อายุ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ย่อมจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ี
แตกต่างกนั เช่น กลุม่วยัรุน่ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ่และชอบสินคา้แฟชั่น กลุ่มผูส้งูอายจุะสนใจ
สินคา้เก่ียวกับสขุภาพและความปลอดภยั นักการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายุเป็นตวัแปรดา้น
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ประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) 
โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้  

3. สถานภาพครอบครวั ลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ การเขา้สูชี่วิตสมรส (อายแุรก
สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย , การแยกกันอยู่, การหย่ารา้ง) และ
การสมรสใหม ่ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2541) สถานภาพสมรส เป็นคณุลกัษณทางประชากรท่ีส  าคญัท่ี
เก่ียวกับ เรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส  าคัญ ท่ีสุดในการศึกษาเก่ียวกับ
องคป์ระกอบเก่ียวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องคก์าร
สหประชาชาติ ไดร้วบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดงันี ้ 

3.1 โสด  
3.2 สมรส  
3.3 หมา้ยและไมส่มรสใหม ่ 
3.4 หย่ารา้งและไมส่มรสใหม ่ 
3.5 สมรสแตแ่ยกกนัอยู่โดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย  

4. รายได ้ระดบัการศกึษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปร
ท่ีส  าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโนม้ความสมัพันธใ์กลชิ้ดกันในเชิงเหตแุละผล ส่วน
ใหญ่เป็นกลุม่ท่ีมีระดบัการศกึษาสงู บุคคลท่ีมีการศกึษาต  ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสงูยาก จึงท า
ใหม้ีรายไดต้  ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑรู์ปแบบการด  าเนินชีวิต 
ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกับตัวแปรทางดา้น
ประชากรศาสตรด์า้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ัดเจนย่ิงขึน้ เช่น กลุ่มรายได้
อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุ และอาชีพรว่มกนั 

ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542)ไดก้ลา่วถึงแนวความคิดดา้นประชากรนี ้เป็นทฤษฎีท่ีใช้
หลกัการของความเป็นเหตเุป็นผล กลา่วคือ พฤติกรรมตา่งๆ ของมนุษยเ์กิดขึน้ตามแรงบงัคบัจาก
ภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคณุสมบตัิทางประชากรท่ีแตกตา่งกนั จะมีพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกันไปดว้ย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับ ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) 
ของ DeFleur (1996) ท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมของบคุคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะตา่งๆ ของบคุคล หรือ
ลกัษณะทางประชากร ซึ่งลกัษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได ้คือบุคคลท่ีมีพฤติกรรม
คลา้ยคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุม่เดียวกนั ดงันัน้บคุคลท่ีอยู่ในล  าดบัชัน้ทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรบั 
และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ไดร้บัการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเรา้และ
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การตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร ์(S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้
น  ามาประยุกตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกับการส่ือสารว่าผูร้บัสารท่ีมีคณุลกัษณะท่ีแตกต่างกัน จะมีความ
สนใจตอ่ขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ไดอ้ธิบายถึงคณุสมบัติเฉพาะของคน ซึ่งแตกต่างกนัในแต่
ละคน คณุสมบัติเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ผูร้บัสารในการท าการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในการสื่อสาร
ในสถานการณต์า่ง ๆ  กนันัน้ จ  านวนของผูร้บัสารก็มีปริมาณแตกตา่งกนัดว้ย การวิเคราะหผ์ูร้บัสาร
ท่ีมีจ  านวนนอ้ยคนนั้น มกัไมค่่อยมีปัญหา หรือมีปัญหานอ้ยกวา่การวิเคราะหผ์ูร้บัสารท่ีมีจ  านวน
มาก เน่ืองจากการวิเคราะหค์นท่ีมีจ  านวนนอ้ย เราสามารถวิเคราะหผ์ูร้บัสารทุกคนได ้แต่ในการ
วิเคราะหค์นจ านวนมาก เราไมส่ามารถวิเคราะหผ์ูร้บัสารแตล่ะคนได ้เพราะมีผูร้บัสารจ านวนมาก
เกินไป นอกจากนีผู้ส้่งสารยังไม่รูจ้ักผูร้บัสารแต่ละคนดว้ย ดงันั้นวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการวิเคราะห์
ผูร้บัสารท่ีประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผูร้บัสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ ซึ่งคณุสมบัติเหล่านีล้ว้นแลว้แต่มีผลต่อการรบัรู ้การ
ตีความ และการเขา้ใจ ในการสื่อสารทัง้สิน้  

กิติมา สรุสนธิ (2541) ไดใ้หค้วามหมายนิยามลกัษณะประชากรศาสตรไ์วด้งันี ้
1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกตา่งกนัทัง้ในดา้นสรีระ ความถนดั 

สภาวะทางจิตใจ อารมณ ์จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทัง้หลายไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความ
แตกตา่งอย่างมากในเรื่องความคิด คา่นิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม
ไดก้  าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองทัง้เพศไวแ้ตกตา่งกนั 

2. อาย ุ(Age) อายเุป็นปัจจยัท่ีส  าคญัประการหนึ่งตอ่พฤตกิรรมการ
สื่อสารของมนษุยเ์น่ืองจากอายจุะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความมี
ประสบการณใ์นเรื่องตา่ง ๆของบคุคล ดงัค  ากลา่วท่ีวา่ผูใ้หญ่อาบน า้รอ้นมาก่อน หรือเรียก
คนท่ีมีประสบการณน์อ้ยกวา่วา่เดก็เมื่อวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหลา่นีล้ว้นแลว้แตเ่ป็น
เครื่องบ่งชีห้รือแสดงความคิด ความเช่ือ ลกัษณะการโตต้อบตอ่เหตกุารณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้
ของบคุคล คนเราโดยทั่วไปเมื่ออายเุพ่ิมขึน้ ประสบการณส์งูขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็
เพ่ิมมากขึน้ วิธีคดิและสิ่งท่ีสนใจก็จะเปลีย่นแปลงไปดว้ย 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาหรือความรู ้เป็นลกัษณะอีก
ประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ผูร้บัสาร การท่ีคนไดร้บัการศกึษาท่ีตา่งกนั ในยคุสมยัท่ีตา่งกนั 
ในระบบการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัจึงย่อมมีความรูส้กึนึกคดิ อดุมการณ ์และความตอ้งการท่ี
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แตกตา่งกนั คนทั่ว ๆ ไปมกัจะสนใจหรือยึดแนวความคดิในแนวสาขาของตนเป็นส  าคญั 
และบคุคลมกัมีลกัษณะบางประการท่ีแสดงหรือบ่งชีถ้ึงพืน้ฐานการศกึษาหรือสาขาวิชาท่ี
เรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนัท่ีอบรมกลอ่มเกลาใหบ้คุคลมีบคุลิกภาพ
ไปในทิศทางท่ีแตกตา่งกนั ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลตอ่ความคิดของผูเ้รียนโดยการ
สอดแทรกความรูส้กึนกึคิดของตวัใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันัน้การศกึษาจึงเป็นตวัก าหนดใน
กระบวนการเลือกสรรของผูร้บั 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนั
ไดแ้ก่ เชือ้ชาติและชาติพนัธุ ์ถ่ินฐาน ภมูิล  าเนา พืน้ฐานของครอบครวั อาชีพ รายไดแ้ละ
ฐานะทางการเงิน ปัจจยัเหลา่นีม้ีอิทธิพลอย่างส  าคญัตอ่ผูร้บั ซึ่งในการวิจยัทางดา้นนิเทศ
ศาสตรไ์ดชี้ใ้หเ้หน็วา่สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของผูร้บัสารมีอิทธิพลอย่างส  าคญัตอ่
ปฏิกิริยาของผูร้บัสารท่ีมีตอ่ผูส้ง่สาร และสาร สถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจท าให้
คนมีวฒันธรรมท่ีตา่งกนั มีประสบการณท่ี์ตา่งกนั มีทศันคติ คา่นิยม และเป้าหมายท่ี
ตา่งกนั 

5. ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งของ
ผูร้บัสารท่ีมีอิทธิพลตอ่ตวัผูร้บัสาร ทัง้ทางดา้นทศันคติ คา่นิยม และพฤตกิรรมโดยศาสนา
ไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัคนและกิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตคนตลอดทัง้ชีวิต อา้งถึงใน(ปรมะ สตะ
เวทิน, 2546) ไดส้รุปถึงอิทธิพลของศาสนาท่ีมีตอ่บคุคลไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศีลธรรม 
คณุธรรม ความเช่ือทางจรรยาของบคุคล ดา้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจ  

Schiffman (2015) ไดก้ล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาดประชากร ท าไดโ้ดยการแบ่งกลุ่ม
ของผูบ้ริโภคตามอายุ รายได ้เชื ้อชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภท และ
ขนาดของใชใ้นครวัเรือน และท่ีตัง้ทางภมูิศาสตรต์วัแปรเหล่านีม้ีวตัถุประสงคเ์ชิงประจักษ์ และ
สามารถซกัถามหรือการสงัเกตไดอ้ย่างง่ายดาย สิ่งเหลา่นีช้่วยใหน้กัการตลาดไดจ้  าแนกผูบ้ริโภค
แตล่ะประเภทตามท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างชัดเจน เช่น กลุม่อายหุรือกลุม่รายไดเ้ช่นเดียวกับระดบัชน
ชั้นทางสังคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค ์การค  านวณดัชนีการชี้วดั 3 ตัวแปร คือ รายได ้
(จ  านวนเงินเดือน) ระดบัการศกึษา(การศกึษาสงูสดุ) และอาชีพ (ระบบศกัดิ์จะเก่ียวขอ้งกับ การ
ประกอบอาชีพ ต่าง ๆ)และในภายหลงัในดา้นท่ีอยู่ของผูบ้ริโภคและรหัสไปรษณีย์ สามารถใช้
ขอ้มูลร่วมกัน ท าใหท้ราบถึงท่ีตั้งทางภมูิศาสตรข์องผูบ้ริโภค การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการคน้หาและเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง 
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จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใชศ้กึษากนัมากท่ีสดุในการ
แบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้เชื ้อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครวั หรือวงจรชีวิตครอบครวันั้น น ามา
วางแผนก าหนดกลยทุธ ์สรา้งความตอ้งการหรือจงูใจ ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
เพ่ือใหเ้ขา้ถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสดุเพราะจะท าใหน้ักการตลาดนั้นสามารถ
ประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายได้ตามสัดส่วนท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส  าหรับ
การศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต ้องอาศัยองคป์ระกอบต่าง ๆ ทาง
ประชากรศาสตรเ์ป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปัจจัยแต่ละปัจจัยของบุคคลหนึ่งท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ถือเป็นพืน้ฐานในการก าหนดใหก้ารตดัสินใจซือ้แตกตา่งกัน
ได ้

2.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศุภร เสรีย์รัตน์ (2546)  กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซือ้ การใช ้การประเมินผล ใน
สินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเก่ียวกับ
ความคิด ประสบการณ ์การซือ้ การใชส้ินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับการซื้อและการใช้สินคา้ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตผุลหลายประการ กลา่วคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลตอ่กลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจและมีผล
ท าใหธ้รุกิจประสบความส าเรจ็ ถา้กลยทุธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคได ้

2. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing 
Concept) คือ การท าใหล้กูคา้พงึพอใจดว้ยเหตนีุเ้ราจึงจ  าเป็นตอ้งศกึษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เพ่ือจดัสิ่งกระตุน้หรือกล-ยทุธก์ารตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน ์ศภุร เสรียร์ตัน ์(2546) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค หมายถึง
พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคคนสดุทา้ย บคุคล และครอบครวัท่ีท  าการซือ้สินคา้ และบริการเพ่ือ
การบริโภคสว่นตวั ผูบ้ริโภคคนสดุทา้ยเหลา่นีท้ัง้หมดรวมกนัเป็นตลาดเพ่ือผูบ้ริโภค 
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การวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หา
หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้ริโภค ค  าตอบท่ีไดจ้ะชว่ยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์
การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

(ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2541)  
การศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศกึษาเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ นกัการตลาด

ตอ้งการศกึษาวา่สินคา้ท่ีจะท าการเสนอขายนัน้ ใครคือลกูคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซือ้อะไร (What) 
ท าไมจึงซือ้ (Why) ซือ้เมื่อไร (When) ซือ้ท่ี ๆ ไหน (Where) ซือ้และใชบ้่อยครัง้เพียงใด พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้และการใชข้อง
ผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือ้และการใชข้องบริโภคค  าตอบท่ี
ไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค  าถามท่ีใชใ้นการคน้หาลกัษณะ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดว้ย  Who, What, Why, Who, When, Were 
และ How เพ่ือคน้หาค  าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบดว้ย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occupations, Outlets  and  Operations  มีตารางแสดงการใช้
ค  าถาม 7 ค  าถาม เพ่ือหาค  าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภค รวมทัง้การใชก้ลยทุธ์
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค  าตอบ 
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ภาพประกอบ 1 วิเคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) 
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ในโลกแห่งความเป็นจริง ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการอยู่ทุกเมื่อ
เช่ือวนั บริษัทใหญ่ ๆ ส่วนมากก็ท  าการวิจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยู่ทุกเมื่อเช่ือวนัเช่นกันเพ่ือใหไ้ด้
ค  าตอบว่า ผูบ้ริโภคซื้ออะไร ซื ้อท่ีไหน ซื้ออย่างไร ซื ้อมากแค่ไหน ซื้อเมื่อไหร่ และท าไมจึงซื ้อ 
นอกจากค  าตอบของปัญหาท่ีกล่าวมานี ้นกัการตลาดยงัตอ้งรูต้อ่ไปอีกว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอของบริษัทอย่างไร ขอ้เสนอของบริษัทท่ีวา่นีก้็คือสิ่งเรา้อย่างหนึ่งท่ีสง่ออกไป
ใหผู้บ้ริโภคตอบสนองนั่นเอง ดว้ยเหตนีุก้ารท าความเขา้ใจกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงควรเริ่มตน้ท่ี
แบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค สชุาติ ศรีสราญกลุวงศ ์(2550) 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้ริโภคตาม S - R theory 
ท่ีมา : สปัุญญา ไชยชาญ (2543) 

 
ตามทฤษฎีสิ่งเรา้ (Stimuli) และการตอบสนอง (Response) หรือท่ีเรียกสัน้ ๆ วา่ S - 

R Theory ดงัภาพ ทฤษฎีท่ีวา่นีไ้ดม้าจากผลของการสงัเกตและทดลองของนกัจิตวิทยาหลายท่าน 
อาทิเช่น Pavlov, John Watson, Clack Hull และ Edward C Tolman เป็นต้น สิ่งเรา้ (Stimuli) 
ในทางการตลาดนั้น เราแบ่งสิ่งเรา้ออกเป็น 2 ประเภทคือ ส่ิงเรา้ทางการตลาด กับสิ่งแวดลอ้ม
การตลาดท่ีอยู่ลอ้มรอบผูบ้ริโภค สิ่งเรา้ทางการตลาดไดแ้ก่สิ่งท่ีเราเรียกวา่ส่วนประสมการตลาด
หรือ Marketing Mix อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด นั่ นเอง 
สิ่งแวดลอ้มทางการตลาดท่ีไปอยู่ลอ้มรอบผูบ้ริโภคไดแ้ก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง/ กฎหมาย 
และวฒันธรรม ส่ิงเรา้เหล่านีน้ับเป็นตวัน าเขา้หรือ Input ท่ีจะเขา้ไปยงักล่องด  าของผูบ้ริโภคและ
ส่งผลให้มีการตอบสนองออกมาเป็น Output กล่องด  า (Black Box) ค าค  านี้เป็นนามธรรม โดย
สมมตุิว่ากลอ่งด  าเป็นท่ีรวมเอาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเอาไว ้ปัจจัยตา่ง ๆ 
ท่ีวา่นีไ้ดแ้ก่วฒันธรรม สงัคม ลกัษณะ สว่นบคุคล และลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคแตล่ะคน
นั่นเอง นอกจากนีใ้นกล่องด  ายังมีกระบวนการตดัสินใจซือ้อยู่อีกดว้ย ส่ิงเรา้เมื่อมาถึงกลอ่งด  าจะ
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ถูกปัจจัยต่าง ๆ ตกแต่งขัดเกลาแปรรูปออกมาเป็นการตอบสนอง ถ้าการตอบสนองเป็นไปใน
ทางบวก กระบวนการตัดสินใจซื้อก็จะเริ่มท างานจนกระทั่ งมีการซื้อเกิดขึน้ตามมา ถ้าการ
ตอบสนองเป็นไปในทางลบ ผูบ้ริโภคคงไมล่งมือซือ้ สิ่งเรา้ กลอ่งด  า การตอบสนอง การตอบสนอง 
(Response) เป็นผลลพัทจ์ากอิทธิพลของปัจจยัและกลไกการท างานของกระบวนการตดัสินใจซือ้
ท่ีอยู่ในกล่องด  าของผูบ้ริโภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวกจะสังเกตเห็นผูบ้ริโภคเลือก
ผลิตภณัฑท่ี์จะซือ้ เลือกรา้นคา้ท่ีจะซือ้ เลือกจงัหวะและเวลาท่ีจะซือ้ และเลือกจ านวนท่ีจะซือ้ เป็น
ตน้ สชุาติ ศรีสราญกลุวงศ ์(2550) 

1. สิ่งกระตุน้ สิ่งกระตุน้เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินคา้ อาจเป็นเหตุจูงใจดา้น
เหตผุลหรือดา้นจิตวิทยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ประกอบดว้ย 2 สว่น คือ  

1.1 สิ่งกระตุน้ทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุน้ท่ีเกิดจากการจดัสว่นประสม
การตลาดโดยนกัการตลาด ประกอบดว้ยสิ่งกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นการจดั
จ  าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด เช่น โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีท่ีมีรูปรา่งขนาดเลก็ 
ก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะกบัผลิตภณัฑแ์ละกลุม่เป้าหมายเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตอ้งการซือ้ เป็นตน้ 

1.2 สิ่งกระตุน้อ่ืน ๆ โดยเป็นสิ่งกระตุน้ท่ีอยู่ภายนอกท่ีบรษัิทควบคมุ
ไมไ่ด ้ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย ดา้นการเมืองและดา้น
วฒันธรรม เชน่ ภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตรายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีสงูขึน้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซือ้ 

2.คุณลักษณะของผู้ซื ้อ (buyer’s characteristics)  คุณลักษณะของผู้ซื ้อได้รับ
อิทธิพลมาจากปัจจัย ตา่ง ๆ คือ ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบุคคล และ
ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 

2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (cultural factor) วฒันธรรม เป็นสิ่งท่ีมนษุย์
สรา้งขึน้และเป็นท่ียอมรบัจากคนรุน่หนึ่งไปสูอี่กรุน่หนึ่งวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดและ
ควบคมุพฤตกิรรมของ มนษุยใ์นสงัคม คา่นิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคม
และก าหนดความแตกตา่งของสงัคมหนึ่ง จากสงัคมหนึ่ง วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 
วฒันธรรมพืน้ฐานของบคุคลในสงัคม วฒันธรรมย่อยบคุคลในแตล่ะกลุม่ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแตกตา่งกนัซึ่งมีอยูใ่นสงัคมขนาดใหญ่ และชัน้ของสงัคม หมายถึง การ
แบ่งสมาชิกของสงัคมออกเป็นระดบัฐานะท่ีแตกตา่งกนั การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดตอ้ง
ใหส้อดคลอ้งกบัคา่นิยมในวฒันธรรม 
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2.2 ปัจจยัดา้นสงัคม (social factor) ปัจจยัทางสงัคม ซึ่งประกอบดว้ย
กลุม่อา้งอิง ครอบครวั บทบาทและสถานะจะเป็นสิ่งท่ีก  าหนดพฤตกิรรมการซือ้สินคา้ของ
ผูบ้ริโภคกลุม่อา้งอิงเป็นกลุม่ท่ีบคุคลเขา้ใจเก่ียวขอ้งดว้ยซึง่กลุม่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ ทศันคติ 
ความคิดเป็นและคา่นิยมของบคุคล ตวัอย่างกลุม่อา้งอิง ไดแ้ก่ ครอบครวั เพ่ือนสนิท 
เพ่ือนรว่มงาน กลุม่บคุคลชัน้น  าในสงัคม เพ่ือนรว่มสถาบนั ดารานกัแสดง เป็นตน้ 

2.3 ปัจจยัสว่นบคุคล (personal factor) การตดัสินใจของผูซื้อ้ไดร้บั
อิทธิพลจากลกัษณะสว่นบคุคลทางดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัร ชีวิต อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศกึษา รูปแบบการด  ารงชีวิตและแนวคิดสว่นบคุคล อายแุละวฏัจกัรของ
ชีวิต เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคเลือกซือ้หามาบริโภค ขึน้อยู่กบัอายขุองผูบ้ริโภค เช่น 
ลกัษณะเสือ้ผา้ท่ีใชแ้ตง่กาย เมื่อเป็นทารกก็ใชเ้สือ้ผา้ส  าหรบัเดก็ออ่นเมื่อเจริญเขา้สูว่ยั
หนุ่มสาวก็ใชเ้สือ้ผา้ส  าหรบัวยัรุน่ซึ่งมีแบบท่ีหลากหลายและทนัสมยั เป็นตน้ นอกจากอายุ
แลว้วฏัจกัรของชีวิตก็มีอิทธิพลเหนือความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย โดยความตอ้งการใน
ผลิตภณัฑแ์ละพฤตกิรรมซือ้จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะช่วงของวฏัจกัรชีวิตอาชีพแตล่ะ
อาชีพจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการในผลิตภณัฑท่ี์แตกตา่งกนั โอกาสทาง
เศรษฐกิจ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซือ้ผลิตภณัฑข์ึน้อยูก่บัระดบัรายได ้และการออม การเป็น
เจา้ของทรพัยส์ิน ความสามารถในการกูยื้ม การใหส้ินเช่ือและทศันคตเิก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
รูปแบบการด  าเนินชีวิตรูปแบบการด  าเนินชีวิตของแตล่ะบคุคลจะขึน้อยู่กบัวฒันธรรม ชน
ชัน้ทางสงัคมและกลุม่อาชีพของแตล่ะบคุคล 

2.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ ประกอบดว้ย แรงจงูใจการรบัรู ้การเรียนรู ้ความเช่ือและ
ทศันคต ิ

3. กระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ้ (buyer’s decision process)  
กระบวนการตัดสินใจของผู้ชื ้อเป็นล  าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ การรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผูบ้ริโภคท่ีผ่านขั้นตอนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 
ขัน้ตอนเป็นล  าดบัขัน้แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างย่ิง การซือ้ท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นของการตดัสินใจนอ้ย ผูบ้ริโภคอาจขา้มขัน้ตอนบางขัน้ตอนไปภายหลงัการซือ้และใช้
สินคา้และบริการไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจสินคแ้ละ
บริการนัน้ ๆ และจะเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจซือ้ครัง้ต่อไปดงันั้น จึงควรท าความเขา้ใจใน
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พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการในแต่ละขัน้ เพ่ือคน้หาสิ่งท่ีมีอิทธิพลในแตล่ะขัน้เพ่ือสรา้งความ
พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในทกุระดบัของกระบวนการซือ้ 

4. การตดัสินใจของผูซื้อ้ (buyer’s decisions) 
การตอบสนองของผูซื้อ้เป็นอย่างไรขึน้อยู่กบัสิ่ง กระตุน้และอิทธิพลของปัจจยั ตา่ง ๆ 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ในการตดัสินใจซือ้ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเดน็ต่าง ๆ ดงันี ้คือ การเลือก
ผลิตภณัฑท่ี์จะซือ้ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกช่วงเวลาในการซือ้ และปริมาณ
สินคา้ท่ีจะซือ้ 

สรุปทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด และสิ่งกระตุน้อ่ืน ๆ สง่ผลตอ่คณุลกัษณะของผูซื้อ้ท  าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ้ 
และตดัสินใจซือ้โดยเลือกผลิตภณัฑ ์เลือกตราสินคา้ เวลาในการซือ้และปริมาณในการซือ้ 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2546)ปัจจบุนัผูบ้ริโภคอาจเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของการตดัสินใจเพ่ือ
จดัหาสิ่งของมาบริโภค เพราะสืบเน่ืองจากสิ่งกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก หรืออาจเกิดจากความ
ตอ้งการท่ีเกิดขึน้ภายใน หรือทัง้สองอย่างพรอ้มกนั ซึ่งในแตล่ะบุคคลมีความเหมือนหรือแตกตา่ง
กนัออกไป 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศุภร เสรีย์รัตน์ (2546)  ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying 
Decision Process) เป็นล  าดับขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค จากการส  ารวจผูบ้ริโภค
จ านวนมากในกระบวนการซือ้ พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คือ 

1. การรับ รู ้ค วามต้องก าร (Need Recognition) ห รือการรับ รู ้ปัญ ห า  (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลรบัรูถ้ึงความตอ้งการภายในตนเอง ซึ่งอาจเกิดขึน้เองหรือเกิดจากสิ่ง
กระตุน้จากภายนอกละภายในเชน่ ความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด ซึ่งรวมถึงความตอ้งการ
ของรา่งกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา (Aegvired Needs) 
อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหลา่นีเ้มื่อเกิดขึน้ถึงระดบัหนึ่งจะ
กลายเป็นสิ่งกระตุน้ บคุลจะเรียนรูวิ้ธีท่ีจะจดัการกบัสิ่งกระตุน้จากประสบการณใ์นอดีต ท าใหเ้ขารู ้
วา่จะตอบสนองสิ่งกระตุน้อย่างไร 

2. การคน้หาขอ้มลู (Information Search) ถ้าความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และสิ่งท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้ับผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด  าเนินการหาขอ้มูลมากขึน้
แหลง่ขอ้มลูของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 กลุม่ คือ 

2.1 แหลง่บคุคล ไดแ้ก่ ครอบครวั เพ่ือน เพ่ือนบา้น คนรูจ้กั เป็นตน้ 
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2.2 แหลง่การคา้ ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนการคา้ บรรจภณัฑก์าร
จดัแสดงสินคา้ เป็นตน้ 

2.3 แหลง่ประสบการณ ์ไดแ้ก่ การควบคมุ การตรวจสอบ การใชส้นิคา้ เป็นตน้ 
2.4 แหลง่ชมุชนไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
2.5 แหลง่ทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีส  ารวจคณุภาพผลิตภณัฑห์รือหน่วยวิจยั

ภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ประสบการณต์รงของผูบ้ริโภคในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ริโภคไดข้อ้มลูมาแลว้จาก

ขั้นท่ีสองผู้บริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ กระบวนการประเมินผล
พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีดงันี ้

3.1 คณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์
 3.2 ผูบ้ริโภคจะใหน้  า้หนกัความส าคญัส  าหรบัคณุสมบตัผิลิตภณัฑแ์ตกตา่งกนั 

นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล  าดบัส  าหรบัคณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์
 3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือเก่ียวกบัตราสนิคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของ

ผูบ้ริโภคขึน้อยู่กบัประสบการณข์องผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑจ์ะ
เปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ 

3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสนิคา้ 
4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินพฤติกรรมในขัน้ท่ีสาม จะช่วย

ใหผู้บ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด ปัจจัยท่ีเกิดขึน้ระหว่างความตั้งใจซื้อ (Purchase 
Intention) และการตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) มี 3 ปัจจยั 

 4.1 ทศันคติของบคุคลอ่ืน (Attitude of others) ทศันคติของบคุคลทีเก่ียวขอ้งมี 
2 ดา้น ประกอบดว้ย ทศันคติดา้นบวก และทศันคติดา้นลบ ซึ่งจะมีผลทัง้ดา้นบวกและดา้นลบตอ่
การตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค 

4.2 ปัจจยัสถานการณท่ี์คาดคะเนไว ้
4.3 ปัจจยัสถานการณท่ี์ไมไ่ดค้าดคะเนไว ้

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากการซื้อและ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไมพ่อใจผลิตภณัฑ์
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งติดตามและใหค้วามสนใจมีดงันี  ้
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   5.1 ความพึงพอใจภายหลงัการซือ้ (Post purchase 
Satisfaction) เป็นระดบัความพงึพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัจากท่ีไดส้นิคา้ไปแลว้ 

   5.2 การกระท าภายหลงัการซือ้ (Post purchase 
Actions) ความพอใจหรือไมพ่อใจในผลิตภณัฑจ์ะมีผลตอ่พฤติกรรมตอ่เน่ืองของผูบ้ริโภค
พฤติกรรมการใชแ้ละการก าจดัภายหลงัการซือ้ (Post purchase Use and Disposal) 
เป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีตอ้งคอยติดตามวา่ผูบ้ริโภคใชแ้ละก าจดัสินคา้นัน้อย่างไร 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 

ความหมายของการตดัสินใจ 
การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตา่งๆท่ีมีอยู่ ซึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกตา่งๆของสินคา้และ
บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มลูและขอ้จ  ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส  าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550, 
p. 46) 

ขั้นตอนการตัดสินใจ  (Buying Decision Process) เป็นล  าดับขั้นตอนในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล  าดบักระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซือ้ 5 ขัน้ตอน
ของบริโภค ดงันี ้ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2541) 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ตอนของผูบ้ริโภค Philip Kotler (1997) 
 
 
 
กระบวนการตัดสินใจซือ้ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความ
แตกตา่งกนั มีความตอ้งการแตกตา่งกนัแตผู่บ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซือ้ท่ีคลา้ยคลงึกนั ซึ่ง
กระบวนการตดัสินใจซือ้ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 
ปัญหาเกิดขึน้เมื่อบุคคลรูส้ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอดุมคติ ( Ideal) 

คือ สภาพท่ีเขารูส้ึกว่าดีตอ่ตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของ
สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็สว่นตา่งระหวา่งสภาพอดุมคติ
กบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแตล่ะบคุคลจะมีสาเหตท่ีุแตกต่างกนัไป ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า 
ปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดขึน้จากสาเหต ุตอ่ไปนี ้
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1.1 สิ่งของท่ีใชอ้ยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเริ่ม
หมดลง จึงเกิดความตอ้งการใหมจ่ากการขาดหายของสิ่งของเดิมท่ีมีอยู่ ผูบ้ริโภคจงึ
จ  าเป็นตอ้งการหาส่ิงใหมม่าทดแทน 

1.2 ผลของการแกปั้ญหาในอดีตน าไปสูปั่ญหาใหม ่เกิดจากการท่ีการใช้
ผลิตภณัฑอ์ย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนตข์าดแต่
ไมส่ามารถหาสายพานเดิมได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไมไ่ดม้าตรฐาน ท าให้
รถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้งไปหาสเปรยม์าฉีดสายพานเพ่ือลดการเสียดทาน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงสว่นบคุคล การเจรญิเตบิโตของบคุคลทัง้ดา้นวฒุิ
ภาวะและคณุวฒุิหรือแมก้ระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน่ การเจ็บป่วย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทั่งสภาพทางจิตใจท่ีก่อใหเ้กิด
ความเปลี่ยนแปลงและ ความตอ้งการใหม่ๆ  

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครวั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพครอบครวัเช่น การแตง่งาน การมีบตุร ท าใหม้ีความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดขึน้ 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมว่า่จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินทัง้ทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ย่อมสง่ผลใหก้ารด  าเนิน
ชีวิตเปลีย่นแปลง 

1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุม่อา้งอิง บคุคลจะมีกลุม่อา้งอิงในแตล่ะวยั แต่
ละช่วงชีวิต และแตล่ะกลุม่สงัคมท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้กลุม่อา้งอิงจึงเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการสง่เสริมทางการตลาด เมื่อการสง่เสริม
การตลาดตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การลด แลก แจก แถม การ
ขายโดยใชพ้นกังานหรือการตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาและเกิดความตอ้งการขึน้ไดเ้มือ่ผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานัน้หรือไมก่็ได ้หากปัญหาไมม่ีความส าคญัมาก
นกั คือจะแกไ้ขหรือไมก่็ได ้แตถ่า้หากปัญหาท่ีเกิดขึน้ยงัไมห่ายไป ไมล่ดลงหรือกลบั
เพ่ิมขึน้แลว้ ปัญหานัน้ก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็นแรงผลกัดนัใหพ้ยายามแกไ้ข
ปัญหา ซึง่เขาจะเริ่มหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มลูก่อน 

2. การเสาะแสวงหาขอ้มลู (Search for Information) 
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เมื่อเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยใน
การตดัสินใจจากแหลง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้

2.1 แหลง่บคุคล ( Personal Search)เป็นแหลง่ขา่วสารท่ีเป็นบคุคล เชน่
ครอบครวั มิตรสหาย กลุม่อา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชส้ินคา้นัน้แลว้ 

2.2 แหลง่ธรุกิจ ( Commercial Search)เป็นแหลง่ขา่วสารท่ีได ้ณ.จดุขายสนิคา้ 
บริษัทหรือรา้นคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

2.3 แหลง่ขา่วทั่วไป ( Public Search)เป็นแหลง่ขา่วสารท่ีไดจ้ากสื่อมวลชนตา่ง 
ๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต 

2.4 จากประสบการณข์องผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหลง่
ขา่วสารท่ีไดร้บัจากการลองสมัผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้

ผูบ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มลูในการใชป้ระกอบการ 
ตดัสินใจซือ้มากแตบ่างคนก็นอ้ย ทัง้นีอ้าจขึน้อยู่กบัปริมาณของขอ้มลูท่ีเขามีอยู่เดิม ความรุนแรง
ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 
เมื่อผูบ้ริโภค ไดข้อ้มลูจากขัน้ตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือก

ทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มลูเก่ียวกับคณุสมบตัิของแตล่ะสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้จากหลากหลาย
ตราย่ีหอ้ใหเ้หลือเพียงตราย่ีหอ้เดียว อาจขึน้อยู่กับความเช่ือนิยมศรทัราในตราสินคา้นั้น ๆ หรือ
อาจขึน้อยู่กับประสบการณข์องผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและสถานการณข์องการตดัสินใจรวมถึง
ทางเลือกท่ีมีอยู่ด ้วยทั้งนี ้ มีแนวคิดในการพิจารณาเพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพ่ือให้
ตดัสินใจไดง้่ายขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุสมบตัิ (Attributes) และประโยชนข์องสนิคา้ท่ีไดร้บั (Benefit) 
คือ การพิจารณาถึงผลประโยชนท่ี์จะไดร้บั และคณุสมบตัขิองสินคา้วา่ สามารถท าอะไร
ไดบ้า้งหรือมีความสามารถแคไ่หนผูแ้ตล่ะรายจะมองผลิตภณัฑว์า่ เป็นมวลรวมของ
ลกัษณะตา่ง ๆ ของผลิตภณัฑ ์ซึ่งผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกตา่งของลกัษณะเหลา่นีว้า่
เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะใหค้วามสนใจมากท่ีสดุกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการของเขา 

3.2 ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) คือการ พิจารณาถึง
ความส าคญัของคณุสมบตัิ ( Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่
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พิจารณาถึงความโดดเดน่ของสินคา้ ( Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็นผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัลกัษณะตา่ง ๆของผลิตภณัฑใ์นระดบัแตกตา่งกนัตามความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเขา 

3.3 ความเช่ือถือตอ่ตราย่ีหอ้ (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความ
เช่ือถือตอ่ย่ีหอ้ของสินคา้หรือภาพลกัษณข์องสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบ
เห็น รบัรูจ้ากประสบการณใ์นอดีต ผูบ้ริโภคจะสรา้งความเช่ือในตราย่ีหอ้ขึน้ชดุหนึ่ง
เก่ียวกบัลกัษณะแตล่ะ อย่างของตราย่ีหอ้ ซึ่งความเช่ือเก่ียวกบัตราย่ีหอ้มีอิทธิพลตอ่การ
ประเมินทางเลือกของผู ้บริโภค 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจตอ่
สินคา้แตล่ะย่ีหอ้แคไ่หน ผูบ้ริโภคมีทศันคตใินการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนด
คณุสมบตัิผลิตภณัฑท่ี์เขาตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคณุสมบตัิของผลิตภณัฑท่ี์
ตอ้งการกบัคณุสมบตัิของตราตา่ง ๆ 

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนีเ้ป็นอีกวิธีหนึ่งท่ี
น  าเอาปัจจยัส  าหรบัการตดัสนิใจหลายตวั เชน่ ความพอใจ ความเช่ือถือในย่ีหอ้ 
คณุสมบตัิของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบใหค้ะแนน แลว้หาผลสรุปวา่ย่ีหอ้ใดไดร้บั
คะแนนจากการประเมินมากท่ีสดุ ก่อนตดัสินใจซือ้ตอ่ไป 

4. การตดัสินใจซือ้ ( Decision Marking) 
โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มลูและระยะเวลาในการตดัสินใจ ส  าหรบั

ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภณัฑบ์างอย่างตอ้งการขอ้มลูมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การเปรียบเทียบนาน แตบ่างผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไมต่อ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ ( Post purchase Behavior) 
หลงัจากมกีารซือ้แลว้ ผูบ้ริโภคจะไดร้บัประสบการณใ์นการบริโภค ซึ่งอาจจะ

ไดร้บัความพอใจหรือไมพ่อใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดร้บัทราบถึงขอ้ดีตา่ง ๆของสินคา้ท าใหเ้กิด
การซือ้ซ  า้ได ้หรืออาจมีการแนะน าใหเ้กิดลกูคา้รายใหม ่แตถ่า้ไมพ่อใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซือ้สินคา้
นัน้ ๆในครัง้ตอ่ไปและอาจสง่ผลเสยีตอ่เน่ืองจากการบอกตอ่ ท าใหล้กูคา้ซือ้สินคา้นอ้ยลงตามไป
ดว้ย 

3.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
Philip Kotler (2003) กล่าววา่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคมุได ้ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านีเ้พ่ือใหส้ามารถ
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ตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด 
ประกอบดว้ยทุกสิ่งทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภัณฑ์ของ
กิจการ สว่นประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุม่ คือ “4 Ps” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ราคา (Price) การจดัจ  าหน่าย (Place)  และการสง่เสริมการขาย (Promotion) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, p. 11) กลา่ววา่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่เป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภค
ยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้
สอดคลอ้งกับพฤติกรรม การซื้อหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถกูตอ้ง 

อดลุย ์จาตรุงคกลุ (2543, p. 26) กลา่วในเรื่องตวัแปรหรือองคป์ระกอบของสว่นผสม
ทางการตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือสิ่งเรา้ทางการตลาดท่ีกระทบตอ่กระบวนการตดัสินใจ
ซือ้ โดยแบ่งออกไดด้งันี ้

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษัทท่ี
อาจกระทบตอ่พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค คือ ความใหม ่ความสลบัซบัซอ้นและ
คณุภาพท่ีคนรบัรูไ้ดข้องผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์ใหมแ่ละสลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมีการ
ตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารูเ้รื่องเหลา่นีแ้ลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอ
ทางเลือกท่ีง่ายกวา่ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพ่ือใหผู้บ้ริโภคท่ีไมต่อ้งการเสาะแสวงหา
ทางเลือกอย่างกวา้งขวางในการพิจารณา สว่นในเรื่องของรูปรา่งของผลิตภณัฑต์ลอดจน
หีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลตอ่กระบวนการซือ้ของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ีสะดดุ
ตาอาจท าใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พ่ือพิจารณา ประเมนิเพ่ือการตดัสินใจซือ้ ป้ายฉลากท่ีแสดง
ใหผู้บ้ริโภคเห็นคณุประโยชนข์องผลิตภณัฑท่ี์ส  าคญัก็จะท าใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้
เช่นกนั สินคา้คณุภาพสงูหรือสินคา้ท่ีปรบัเขา้กบัความตอ้งการบางอย่างของผูซื้อ้มี
อิทธิพลตอ่การซือ้ดว้ย 

2.ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ก็ตอ่เมือ่ผูบ้ริโภคท า
การประเมินทางเลือกและท าการตดัสนิใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า 
นกัการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ย ลดตน้ทนุการซือ้หรือท าใหผู้บ้ริโภคตดัสนิใจดว้ย
ลกัษณะอ่ืน ๆ ส  าหรบัการตดัสินใจอย่างกวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดย
ถือเป็นอย่างหนึ่งในลกัษณะทัง้หลายท่ีเก่ียวขอ้งส  าหรบัสนิคา้ฟุ่ มเฟือยราคาสงูไมท่  าให้
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การซือ้ลดนอ้ยลง นอกจากนีร้าคายงัเป็นเครื่องประเมินคณุคา่ของผูบ้ริโภคซึ่งก็ตดิตาม
ดว้ยการซือ้ 

3. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กล
ยทุธข์องนกัการตลาดในการท าใหม้ีผลิตภณัฑไ์วพ้รอ้มจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลตอ่
การพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพรห่ลายและง่ายท่ีจะซือ้กจ็ะท าให้
ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอซึ่งอาจก่ออิทธิพลตอ่การรบัรู ้
ภาพพจนข์องผลิตภณัฑ ์เชน่ สินคา้ท่ีวางขายในหา้งสรรพสินคา้ท าใหส้ินคา้มช่ืีอเสียง
มากกวา่น าไปใชบ้นชัน้วางของในซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication)  
การสง่เสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลตอ่ผูบ้ริโภคไดท้กุขัน้ตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ ขา่วสารท่ีนกัตลาดสง่ไปอาจเตือนใจใหผู้บ้ริโภครูว้า่เขามีปัญหา สินคา้ของ
นกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถสง่มอบใหไ้ดม้ากกวา่สนิคา้ของคูแ่ขง่ 
เมื่อไดข้า่วสารหลกัการซือ้เป็นการยืนยนัวา่การตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ถกูตอ้ง  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศุภร เสรีย์รัตน์ (2546 , pp. 53-55) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเครื่องมือท่ีประกอบดว้ยสิ่งตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
หรือความตอ้งการของลกูคา้ให้เกิดความพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่น  
บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็น
สินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด (เอ็ตเซล วอลค์เกอร์; และ แสตนตัน. 2001, p. 9) 
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย อาจจะมีตวัคนหรือไมม่ีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑจ์ึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ 
ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบคุคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคณุคา่ (Value) ใน
สายตาของลกูคา้ จึงจะมีผลท าใหส้ามารถขายได ้การก าหนดกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายาม
ค านึงถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความ
แตกตา่งทางการแขง่ขนั (Competitive Differentiation)  

1.2 องค์ประกอบ  (คุณ สมบัติ ) ของผลิตภัณ ฑ์  (Product Component) เช่ น 
ประโยชนพื์น้ฐาน รูปลกัษณ ์คณุภาพ การบรรจภุณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 

 1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องบริษัทเพ่ือแสดงต  าแหน่งท่ีแตกตา่งและมีคณุคา่ในจิตใจของลกูคา้เป้าหมาย 
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 1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
ใหม ่และปรบัปรุงใหด้ีขึน้ (New and Improved) ซึ่งตอ้งค  านึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ีย่ิงขึน้ 

 1.5 กลยุทธเ์ก่ียวกับผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 
คณุสมบตัิท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑ ์(Product Quality) มีดงันี ้

 1.5.1. คณุภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality) เป็นการวดัการท างานและวดั
ความคงทนของผลิตภณัฑ ์เกณฑใ์นการวดัคณุภาพถือหลกัความพึงพอใจของลกูคา้และคณุภาพ
ท่ีเหนือกว่าคู่แขง่ขนั ถา้สินคา้คณุภาพต ่าผูซื้อ้จะไม่ซือ้ซ  า้ ถา้สินคา้คณุภาพสงูเกินอ านาจซือ้ของ
ผูบ้ริโภคสินคา้ก็ขายไม่ได ้นักการตลาดตอ้งพิจารณาว่าสินคา้ควรมีคณุภาพระดับใดบ้างและ
ตน้ทุนเท่าใดจึงจะเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค รวมทัง้คณุภาพตอ้งสม ่าเสมอและมาตรฐานเพ่ือท่ีจะ
สรา้งการยอมรบั 

1.5.2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristics of 
Goods) เป็นรูปร่าง ลกัษณะ ท่ีลกูคา้สามารถมองเห็นได ้และสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสั
ทัง้  5 คือ รูป รส กลิ่น เสียงสมัผสั เช่น รูปรา่ง ลกัษณะ รูปแบบ การบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้ 

1.5.3. ราคา (Price) เป็นจ านวนเงินซึ่งแสดงเป็นมูลค่าท่ีผู้บริโภคยอม
จ่ายเงินเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บัจากสินคา้หรือบริการ การตัดสินใจในดา้นราคาไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นราคาสงูหรือต  ่า แตเ่ป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรบัรูใ้นคณุคา่ (Perceived Value)  

1.5.4. ช่ือเสียงของผูข้ายหรือตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ ค  า สญัลกัษณ ์
การออกแบบหรือสว่นประสมของสิ่งดงักลา่ว เพ่ือระบถุึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหนึง่
หรือกลุม่ของผูข้าย เพ่ือแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ 

1.5.5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึ ง กิจกรรมท่ี เก่ียวข้องในการ
ออกแบบ และการผลิตส่ิงบรรจ ุหรือสิ่งห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์บรรจภุณัฑเ์ป็นสิ่งท่ีใหเ้กิดการรบัรู ้คือการ
มองเห็นสินคา้ เมื่อผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะน าไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อ
ผลิตภณัฑ ์ดงันัน้บรรจภุณัฑจ์ึงตอ้งมีความโดดเดน่ โดยอาจแสดงถึงต  าแหน่งผลิตภณัฑส์ินคา้นั้น
ใหช้ดัเจน 

1.5.6. การออกแบบ (Design) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบ ลกัษณะ การ
บรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค ดังนั้นผูผ้ลิตท่ีมี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจึงตอ้งศกึษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือออกแบบสินคา้ใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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1.5.7. การรับประกัน (Warranty) เป็นเครื่องมือท่ีส  าคัญในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะสินคา้พวกรถยนต ์เครื่องใชใ้นบา้น และเครื่องจกัร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการ
ซือ้สินคา้ของลูกคา้ และรวมทั้งการสรา้งความเช่ือมั่น  ฉะนั้นผูผ้ลิตหรือคนกลางอาจเสนอการ
รบัประกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือดว้ยค  าพดู โดยทั่วไปการรบัประกนัจะระบเุป็นประเดน็ส  าคญั 
3 ประเดน็ คือ 

1.5.7.1. การรบัประกันตอ้งใหข้อ้มลูท่ีสมบูรณว์่า ผูซื้อ้จะรอ้งเรียนท่ีไหน 
กบัใคร อย่างไร เมื่อสินคา้มีปัญหา 

1.5.7.2. การรบัประกนัจะตอ้งใหผู้บ้ริโภคทราบลว่งหนา้ก่อนการซือ้ 
1.5.7.3. การรับประกันจะต้องระบุเง่ือนใขการรับประกันทางด้าน

ระยะเวลาขอบเขตความรบัผิดชอบและเง่ือนใขตา่ง ๆ 
1.5.8. สีของผลิตภณัฑ ์(Color) เป็นสิ่งจูงใจใหเ้กิดการซือ้ เพราะสีท าให้

เกิดอารมณด์า้นจิตวิทยา ช่วยใหเ้กิดการรบัรู ้และสนใจผลิตภณัฑ  ์
1.5.9. การให้บริการ (Serving) การตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ขึน้อยู่กับการให้บริการแก่ลูกคา้ของผู้ขายหรือผูผ้ลิต คือ ผูบ้ริโภคมักจะซือ้สินคา้กับรา้นคา้ท่ี
ใหบ้ริการดีและถกูใจ เช่น การบริการหลงัการขายเป็นตน้ 

1.5.10. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุท่ีใช้ในการผลิต (Material)  
ผูผ้ลิตมีทางเลือกท่ีจะใชว้ตัถดุิบหรือวสัดหุลายอย่างในการผลิต ซึ่งจะตอ้งค  านึงถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคว่าพอใจแบบใด ตลอดจนตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนในการผลิต และความสามารถใน
การจดัหาวตัถดุิบดว้ย 

1.5.11. ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์(Product Safety) และภาระจาก
ผลิตภณัฑ ์(Product Liability) ความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ป็นสิ่งส  าคญัท่ีธรุกิจตอ้งเผชิญและ
ยังเป็นปัญหาทางจริยธรรมทั้งทางธรุกิจและผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ปลอดภัยท าใหผู้ผ้ลิตหรือ
ผูข้ายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสมรรถภาพของผลิตภณัฑท่ี์ท าใหเ้กิดการท างานหรือเป็น
อนัตรายส  าหรบัผูผ้ลิตท่ีตอ้งรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

1.5.12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมี เทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้  จะต้อง
ค  านึงถึงประโยชนแ์ละมาตรฐานของเทคโนโลยีนั้น ซึ่งตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานการผลิตขึน้จะ
ช่วยควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภคได ้
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1.5.13. ความเขา้กันได ้(Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลกูคา้ และสามารถน าไปใชไ้ดด้ีในทางปฏิบตัิ โดยไมเ่กิดปัญหาใน
การใช ้

1.5.14. คณุค่าผลิตภณัฑ ์(Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนท่ี
ไดร้บัจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ซึ่งผูบ้ริโภคตอ้งเปรียบเทียบระหวา่งคณุคา่ท่ีเกิดจากความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑท่ี์สงูกวา่ตน้ทนุหรือราคาท่ีจ่ายไป 

1.5.15. ความหลากหลายของสินคา้ (Variety) ผูบ้ริโภคสว่นมากจะพอใจ
ท่ีจะเลือกซือ้สินคา้ท่ีมีให้เลือกมาก ในรูปของสี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบห่อ แบบลกัษณะ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกัน ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงจ  าเป็นตอ้งมีสินคา้ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนั 

2. ราคา (Price)  หมายถึง จ  านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ  ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ด้
ผลิตภณัฑ ์Etzel (2001, p. 7) หรือหมายถึง คณุคา่ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเอง ราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ี
เกิดขึน้จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็
ตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ผูก้  าหนดกลยทุธด์า้นราคา ตอ้งค  านึงถึง 

2.1 คณุคา่ท่ีรบัรู ้(Perceive Value) ในสายตาของลกูคา้ ซึ่งตอ้งพิจารณาการ
ยอมรบัของลกุคา้ในคณุคา่ผลิตภณัฑว์า่สงูกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ัน้ 

2.2 ตน้ทนุสินคา้และคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 การแขง่ขนั 
2.4 ปัจจยัอื่น ๆ 
คณุสมบตัท่ีิส  าคญัของราคา Kotler (1997, pp. 611-630) 

1. การก าหนดราคา (List Price) ธรุกิจตอ้งก าหนดราคาสินคา้ ตัง้แตม่ีการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์หรือเมื่อมีการแนะน าผลิตภณัฑเ์ขา้ในช่องทางการจดัจ  าหน่ายใหม ่หรือในเขตพืน้ท่ีหรือ
เมื่อมีการเขา้ประมลูสญัญาจา้งครัง้ใหม ่ธรุกิจตอ้งตดัสนิใจวา่จะวางต  าแหน่งคณุภาพผลิตภณัฑ์
กบัราคาอย่างไรในตลาด 

2. การใหส้ว่นลด (Price discount) แบ่งออกไดด้งันี ้
2.1 สว่นลดเงินสด คือ การลดราคาใหก้บัผูซื้อ้ ส  าหรบัการช าระเงินโดยเรว็ 
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2.2 สว่นลดปริมาณ คือ การลดราคาส าหรบัการซือ้ในปริมาณมาก ซึ่งควรหกั
กบัลกูคา้ทกุคนในปริมารท่ีเทา่เทียมกนั และไมค่วรเกินตน้ทนุของผูข้าย การใหส้ว่นลด อาจใหต้าม
ค  าสั่งซือ้แตล่ะงวด หรือใหต้ามจ านวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง 

2.3 ส่วนลดตามฤดกูาล  คือ การใหส้่วนลดส าหรบัผูท่ี้ซือ้สินคา้ หรือบริการ
นอกฤดกูาล เช่น โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ท่ีเสนอสว่นลดช่วงท่ีไมใ่ช่ฤดกูาลและมียอดขายต  ่า 

3. การจัดจ าหน่าย (Place  หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรา้งของช่องทาง ซึ่ง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 
สถาบันท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ
กระจายสินคา้ ตวัสินคา้ ประกอบไปดว้ย การขนสง่ การคลงัสินคา้ และการเก็บรกัษาสินคา้คงคลัง 
การจดัจ  าหน่ายจึงประกอบดว้ย  2 สว่น ดงันี ้

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel) หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุม่ของบคุคลหรือธรุกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ ์หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ช้ทางธุรกิจ Etzel (2001, p. 3) หรือหมายถึง เสน้ทางท่ีผลิตภัณฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง 
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผู้ผลิต 
(Producer) ไปยังผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใช้
ช่องทางอ้อม (Indirect Channel) จากผู้ผลิต (Producer) ผ่านคนกลาง (Middleman) ไปยัง
ผูบ้ริโภค (Consumer) หรือผูใ้ชท้างอตุสาหกรรม (Industrial User)  

3.2 การกระจายสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 
(Physical Distribution  หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผน การ
ปฏิบัติการตามแผน และการควบคมุการเคลื่อนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินคา้ส  าเร็จรูป 
จากจุดเริ่มตน้ไปยังจุดสดุท้ายในการบริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้โดยมุ่งหวงั
ก าไร Philip Kotler (2003, p. 5) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอตุสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ท่ีส  าคญั มีดงันี้ 

3.2.1 การขนสง่ (Transportation)  
3.2.2 ก า ร เก็ บ รั ก ษ า สิ น ค้ า  (Storage) แ ล ะ ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า 

(Warehousing) 
3.2.3 การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory management) 
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ดงันั้นตอ้งพิจารณาว่าสถานท่ีตั้งของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมสอดคลอ้งกับกลุ่มลกูคา้
เป้าหมายหรือไม ่รูปแบบพฤติกรรมของการด  าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างไร เราควรจ าหน่ายท่ีใด 
ณ จดุใดจึงจะท าใหผู้บ้ริโภคไดร้ับความสะดวกสบายอย่างเต็มท่ีในดา้นการเดินทางคมนาคมท่ี
สะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความสะดวกตอ่การซือ้หามากนอ้ยแคไ่หน 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรา้งความพึง
พอใจ ตอ่ตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบคุคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเ้กิด
ความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลตอ่ความรูส้กึ 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ Etzel (2001, p. 10) หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร เก่ียวกับขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายกับผูซื้อ้ เพ่ือสรา้งทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช ้พนักงาน
ขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non personal Selling) 
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ธุรกิจอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตอ้งใช้
หลกัการเลือกใชเ้ครื่องมือการสื่อสารการตลาดและประสมประสานกัน (Integrated Marketing 
Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดย
บรรลจุดุมุง่หมายรว่มกนัได ้เครื่องมือการสง่เสริมการตลาดท่ีส  าคญั มีดงันี ้  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอขา่วสารเก่ียวกบั
องคก์ารและ (หรือ) ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ปุถมัภร์ายการ กล
ยทุธใ์นการโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั 

4.1.1 กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) และยทุธวิธี
การโฆษณา (Advertising tactics) 

4.1.2 กลยทุธส์ื่อ (Media Strategy) 
4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหวา่ง

บคุคลกบับคุคลเพ่ือพยายามจงูใจผูซื้อ้ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ใหซื้อ้ผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือมี
ปฏิกิริยาตอ่ความคิด หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพ่ือใหเ้กิดการขาย และสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ งานในขอ้นีจ้ะเก่ียวขอ้งกบั 

4.2.1 กลยทุธก์ารขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy) 
4.2.2 การบริหารหน่วยงานขาย (Sale force Management)     

4.3 การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจงูใจท่ีมีคณุคา่พิเศษท่ี
กระตุน้หน่วยงาน (Sales Force) ผูจ้ดัจ  าหน่าย (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคนสดุทา้ย (Ultimate 
Consumer) โดยมจีดุมุง่หมาย เพ่ือใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด เป็นเครื่องมือกระตุน้ความ
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ตอ้งการซือ้ท่ีใชส้นบัสนนุการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย Etzel (2001, p. 11) ซึ่ง
สามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซือ้ โดยลกูคา้คนสดุทา้ยหรือบคุคลอ่ืน ใน
ช่องทางการจดัจ  าหน่าย การสง่เสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

4.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภค 
(Consumer Promotion) 

4.3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีสู่คนกลาง (Trade 
Promotion)   

4.3.3 การกระตุน้พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งพนักงาน 
(Sales Force Promotion) 

4.4 การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relations หรือ 
PR) 

4.4.1 การใหข้า่ว (Publicity) เป็นการเสนอขา่วเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 
หรือตราสินคา้ หรือบริษัท ท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดย
ผา่นสื่อกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ ์Aren (2002, p. 17) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ ์

4.4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations หรือ PR) หมายถึง ความ
พยายามในการสื่อสรท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหนึง่เพ่ือสรา้งทศันคติท่ีตอ่องคก์าร ตอ่ผลิตภณัฑ ์
หรือต่อนโยบาย ใหเ้กิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง Etzel (2001, p. 10)มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม หรือ
ป้องกนัภาพพจน ์หรือผลิตภณัฑข์องบริษัท 

4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 
การโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Marketing) และการตลาดเช่ือม
ตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) มีความหมายตา่งกนัดงันี ้

4.5.1 ก ารต ลาดท างต รง   (Direct Marketing ห รือ  Direct Response 
Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตองสนอง (Response) 
โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการตา่ง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส้ง่เสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซื้อ้ และท าให้
เกิดการตอบสนองในทนัที ทัง้นีต้อ้งอาศยัฐานขอ้มลูลกูคา้และการใชส้ื่อตา่ง ๆ เพ่ือสื่อสารโดยตรง
กบัลกูคา้ เช่น ใชส้ื่อโฆษณา และแคตตาลอ็ก Aren (2002, p. 6) 

4.5.2 การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 
Advertising) เป็นขา่วสารการโฆษณาซึ่งถามผูอ้่าน ผูร้บัฟัง หรือผูช้ม ใหเ้กิดการตองสนองกลบั
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โดยตรงไปยังผูส้่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใชจ้ดหมายตรง หรือสิ่งอ่ืน เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือ
ป้ายโฆษณา  

4.5.3 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) 
หรือ การตลาดผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์หรืออินเตอรเ์น็ต เพ่ือสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการโดยมุง่หวงัผลก าไรและการคา้ เครื่องมือท่ีส  าคญัในขอ้นีป้ระกอบดว้ย 

4.5.3.1 การขายทางโทรศพัท ์
4.5.3.2 การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 
4.5.3.3 การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก 
4.5.3.4 การขายทางโทรทัศน ์วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ์ซึ่งจูงใจใหล้กูคา้มี

กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชค้ปูองแลกซือ้ 
ดงันัน้ จึงจ  าเป็นตอ้งพิจารณาการเลือกใชวิ้ธีการตา่ง ๆเหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกนั ใหเ้ป็นการ

สง่เสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ดงัเช่นวิสาหกิจเพ่ือสงัคมจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธใ์นสว่น
ประสมการตลาด เพ่ือการจดัการท่ีดี และสรา้งก าไรใหแ้ก่องคก์รเพ่ือน ามาพฒันาสงัคมในประเทศ
ตอ่ไป 

4.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชวีติ (VALs) 
รูปแบบการด  าเนินชี วิต (Lifestyle) คือ วิถี ท่ีคนมีชีวิตอยู่  (How One Lives) ซึ่ง

หมายถึง รูปแบบซึ่งคนเราใชชี้วิต ใชเ้วลา และใชจ้่ายเงิน Engel (1995)รูปแบบการด  าเนินชีวิต
ของคนเรามีความหลากหลายวิถีทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณใ์นอดีต ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่
ละคน และสถานการณ์แวดลอ้มท่ีแตกต่างกัน หรืออาจกล่าวไดว้่า รูปแบบการด  า เนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภคเป็นผลลพัธท่ี์เกิดจากกลไกการผสมผสานของลกัษณะเฉพาะตวัและประสบการณใ์นอดีต
ของผูบ้ริโภคแต่ละรายมาปฏิสมัพันธก์ับสภาวะแวดลอ้มทางสงัคม ซึ่งส่งผลสู่วิถีการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแตล่ะช่วงของวงจรชีวิตในท่ีสดุ Allen ( 1992, pp. 493-504)  

การจดักลุ่มรูปแบบการด  ารงชีวิตของผูบ้ริโภคในแต่ละสว่นแบ่งการตลาด ซึ่งแต่ละ
ระดับไดร้ับความสนใจอย่างมาก ระบบท่ีใช้วิเคราะห์รูปแบบการด  า เนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมี
ช่ือเสียงและนักการตลาดในประเทศสหรฐัอเมริกา นิยมใชเ้พ่ือแบ่งสว่นตลาด และการวางแผนกล
ยทุธก์ารตลาดมากท่ีสดุในปัจจุบันคือ ระบบค่านิยมและรูปแบบการด  าเนินชีวิต (The Values & 
Lifestyles หรือ VALS) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยสแตนฟอรด์ (Stanford Research Institute) 
การพฒันา VALS ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของชัน้ความตอ้งการของ Maslow และแนวคิดของ Rise man 
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ตอ่ลกัษณะทางสงัคม ส่ิงท่ี SRI คน้พบนัน้เริ่มจากระบบดัง้เดิม คือ VALS หรือ VALS1 และต่อมา
ในปีค.ศ. 1989 สถาบันวิจัยสแตนฟอรด์ไดพ้ัฒนา VALS2 ขึน้มาใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ทางการตลาดมากขึน้ เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมการด  าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไดพ้ัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ "วิถีการด  าเนินชีวิต" (Lifestyle) 
ขึน้มาใชใ้นการวิเคราะหวิ์ถีชีวิตของผูค้น เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ท่ี พบว่า 
ผู้บริโภคถูกจูงใจโดยอุดมคติของเขา ซึ่งถูกชักน าโดยความรู ้ (knowledge) และหลักการ 
(principle)และไดพ้บขอ้สรุปวา่ "คนเรามกัมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกนักบัค่านิยมท่ีพวกเขา
ยึดถือ และพยายามพัฒนาสิ่งนั้นจนกลายเป็นอตัลกัษณเ์ก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะตวั 
ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเขารูปแบบวิถีการด  าเนินชีวิตนีท้าง SRI เรียกวา่ VALS (Value 
and Lifestyle System) โดยพฒันามาเป็นเวอชั่นท่ีสอง เรียกวา่ VALS2  

 

 
ภาพประกอบ 4  รูปแบบการด  าเนินชีวิต (Values and Lifestyles Segments) (SRI, 1989) 
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การจ าแนกรูปแบบการด  า เนินชี วิต  (Values and Lifestyles Segments) (SRI, 

1989)โดยการวัดรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Hawkins, Best, & Coney 2001) ซึ่ง
สถาบนัวิจยัสแตนฟอรด์ ไดแ้บ่งเกณฑใ์นการพิจารณาออกเป็น 2 เกณฑ ์คือ 

1.เกณฑ์ตามแนวนอน (Horizontal Dimension) อันแสดงความคิดพื้นฐานของ
ผูบ้ริโภค (Self-orientation) ทัง้ 3 ลกัษณะไวด้งันี ้ 

1.1 ผูบ้ริโภคประเภทยึดถือหลกัการ (Principle-oriented Consumers) ไดแ้ก่ ผู้
ท่ียึดถือความเช่ือและหลกัเกณฑเ์ป็นแนวทางก าหนดการตดัสินใจของตนมากกวา่ท่ีจะใช้
ความรูส้กึเหตกุารณห์รือความพอใจเป็นเกณฑ ์ผูบ้ริโภคกลุม่นีจ้ะท าการซือ้สินคา้โดยอิงกบัทศันะ
ของเขาท่ีมีตอ่โลกท่ีลอ้มรอบตวัเขา  

1.2 ผูบ้ริโภคประเภทยึดถือสถานภาพ (Status-oriented Buyers) ไดแ้ก่ ผูท่ี้
ยึดถือการกระท า ความเหน็ชอบ และความคดิเหน็ของผูอ่ื้นท่ีมีตอ่ตนเป็นส  าคญั หรือจะกระท า
เพ่ือใหผู้อ่ื้นชอบพอผูบ้ริโภคกลุม่นีจ้ะเปนผูท่ี้ซือ้สินคา้โดยอิงกบัปฏิกิริยาและความคิดเหน็ของผูอ่ื้น 

1.3 ผูบ้ริโภคประเภทยึดถือการกระท า (Action-oriented Buyers) ไดแ้ก่ ผูท่ี้
ปรารถนา อยากจะท ากิจกรรมทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการมีประสบการณใ์หม่ๆ  ท่ี
หลากหลายรวมทัง้ตอ้งการเสีย่งภยัดงันัน้ผูบ้ริโภคกลุม่นีจ้ะเป็นผูท่ี้ถกูผลกัดนัใหท้  าการซือ้สินคา้
เพราะปรารถนาในความหลากหลายและตอ้งการจดัการกบัความเสี่ยงภยั 

2. เกณ ฑ์ ต ามแน วตั้ ง  (Vertical Dimension) จะใช้ท รัพย ากรของผู้บ ริ โภ ค 
(Consumer Resources)เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง แบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัทรพัยากรนอ้ยท่ีสดุ 
(Abundant Resource)กบัระดบัทรพัยากรมากท่ีสดุ (Minimal Resource)  

จากเกณฑท์ั้งสอง สามารถแบ่งประเภทของผูบ้ริโภคออกเป็น 8 กลุม่ ในแตล่ะกลุ่ม
จะมีลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้คือ 

1. ผูบ้รรลคุวามส าเรจ็ขัน้สงูในชีวิต / นกันวตักรรม (Actualisers / Innovators) มี
ทรพัยากรสงู มีนวตักรรมสงู ประสบความส าเรจ็ในชีวิตสงู มีปรชัญาในการด  าเนินชีวิต ตระหนกัใน
ศกัดิศ์รีและคณุคา่ของชีวิต มีทรพัยากรใหใ้ชม้ากมาย ทัง้ บา้น รถยนต ์เคร่ืองอ  านวยความสะดวก 
เงินทอง การสรา้งและการรกัษาภาพลกัษณเ์ป็นสิ่งส  าคญัมากส  าหรบัคนกลุม่นี ้แตภ่าพลกัษณนี์้
ไมใ่ช่เพ่ือการแสดงออกถึงอ  านาจและสถานภาพ แตเ่ป็นการแสดงออกถึงรสนิยมขัน้สงูท่ีไดร้บัการ
สืบทอดกนัมาอย่างดีในชนชัน้สงู คนกลุม่นีม้ีความเป็นอิสระและมีบคุลิกลกัษณะเฉพาะตวัท่ี
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ชดัเจน คนกลุม่นีเ้ปิดรบัไอเดียใหม่ๆ  และเปิดรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  การใชชี้วิตของพวกเขาถกู
ก าหนดโดยความหลากหลายความแปลกใหมค่วามเลิศหรู 

2. นกัคิด (Thinkers)   มีทรพัยากรคอ่นขา้งสงู มีนวตักรรมคอ่นขา้งสงู เป็นพวก “มือ
อาชีพ” ท่ีมีการศกึษาดี ยึดถือและเครง่ครดัหลกัการ มีความรบัผิดชอบและสงูดว้ยวฒุิภาวะ มี
ความรูก้วา้งขวาง กลุม่นีจ้ะเนน้กิจกรรมเพ่ือการพกัผอ่น หรือความสขุในครอบครวั เป็นผูม้ีขา่วสาร
พรอ้มมลูและยงัเปิดรบัความคิดเห็นใหม่ๆ  อีกดว้ยเป็นพวกท่ีมีรายไดส้งูแตเ่ป็นผูบ้ริโภคท่ีมี
พฤติกรรมตามคา่นิยม (Value-oriented consumer) 

3. ผูมุ้ง่ความส าเรจ็ ( Achieves)   มีทรพัยากรคอ่นขา้งสงู มีนวตักรรมคอ่นขา้งสงู 
ยึดถือสถานภาพ มุง่สรา้งและรกัษาสถานภาพทางสงัคมของตนเอง เป็นผูท่ี้มกีารงานท ามากมาย 
มีวิถีชีวิตท่ีวางเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจน มีพนัธะสญัญาอยา่งมั่นคงกบัวชิาชีพหนา้ท่ีการงาน และ
ชีวิตครอบครวั ภาพลกัษณเ์ป็นสิ่งส  าคญัมากส  าหรบัคนกลุม่นี ้คนกลุม่นีต้อ้งการผลิตภณัฑท่ี์ดีมี
คณุคา่มีคณุภาพชัน้เลิศ และตอ้งการไดร้บับรกิารท่ีดี สนใจเครื่องมือเครื่องใชท่ี้ช่วยให้
ประหยดัเวลาในชีวิตประจ าวนั 

4. ผูมุ้ง่ไขวค่วา้หาประสบการณ ์(Experiencers)   มีทรพัยากรคอ่นขา้งสงู มี
นวตักรรมคอ่นขา้งสงู มุง่ยึดถือการกระท า และการลงมือปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้กิดประสบการณจ์ริงเป็น
หลกั คนกลุม่นีจ้ะเป็นกลุม่ท่ีมีอายนุอ้ย หรืออายไุมส่งูมากนกั มีความตื่นตวัมีความกระตือรือรน้ 
เป็นกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีตดัสนิใจเรว็ ตดัสนิใจบริโภคสิ่งแปลกใหม ่ทนัสมยั ท่ีมีความเป็นไปได ้แตต่อ้ง
เรว็และดดูีดทูนัสมยั คนกลุม่นีต้อ้งการรสชาติแปลกใหมใ่นชีวิต ชอบกระท าในสิ่งท่ีไมใ่ช่ธรรม
เนียมนิยม หรือชอบท านอกกรอบประเพณ๊นิยม และชอบท าอะไรท่ีเสี่ยงๆ คนกลุม่นีม้พีลงัลน้เหลือ
ในการออกไปคน้หา ท ากิจกรรมท่ีทา้ทา้ย เชน่ ออกก าลงักาย เลน่กีฬา การพกัผอ่นหย่อนใจ การ
ท ากิจกรรมทางสงัคม รายไดข้องพวกเขามกัจะถกูใชจ้่ายไปในเรื่องเก่ียวกบั แฟชั่น ความบนัเทิง 
การเขา้สงัคม โดยเฉพาะกบัการซือ้หาสิ่งท่ีท  าใหด้ดูี ส่ิงท่ีทนัสมยัใหมส่ดุ 

5. ผูอ้นรุกัษ์นิยม (Believers)   เครง่ครดัความเช่ือ มีทรพัยากรคอ่นขา้งต  ่า มี
นวตักรรมคอ่นขา้งต  ่า มุง่ยึดถือหลกัการ เครง่ครดัหลกัการ  นิยมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศและ
เป็นตราท่ีติดตลาด” ชีวิตมุง่ท่ีครอครอบครวัวดั ชมรม และประเทศชาติ 

6. ผูต้อ่สูชี้วิต (Strivers)  มีทรพัยากรคอ่นขา้งต  ่า มีนวตักรรมคอ่นขา้งต  ่า ยึดถือ
สถานภาพ มุง่สรา้งและรกัษาสถานภาพทางสงัคมของตนเอง คนกลุม่นีจ้ะรกัสนกุ ชอบตามแฟชั่น 
สนกุกบัเรื่องความรกั มีความเช่ือมั่นในตวัเองต  ่า เป็นกลุม่ท่ีมีการศกึษาต  ่า มีรายไดค้รวัเรือนต  ่า 
เงินเป็นตวัก าหนดความส าเรจ็ในชีวิตของพวกเขา คนกลุม่นีต้อ้งการซือ้และใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สามารถ
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ตอบสนองความพึงพอใจ และตดัสินใจใชจ้่ายเงินเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจไดง้่ายตราบเท่าท่ี
เงินในกระเป๋าจะเอือ้อ  านวย  

7. ผูเ้ป็นนกัผลติ ( Makers)  มีทรพัยากรคอ่นขา้งต  ่า มีนวตักรรมคอ่นขา้งต  ่า มุง่
ยึดถือการกระท า และการลงมือปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้กิดประสบการณจ์ริงเป็นหลกั ชอบแสดงออกถึง
ความเป็นตวัเองและประสบการณข์องตนเอง ผา่นการท างาน ผา่นการสรา้งผลงาน เช่น สรา้งบา้น 
ซ่อมรถยนต ์ดว้ยตวัเอง เป็นกลุม่คนท่ีเนน้การลงมือปฏิบตั ิเป็นผูท่ี้มีการพฒันาทกัษะ มีคา่นิยม
การใชชี้วิตแบบสมถะพอเพียง ไมนิ่ยมสนิคา้หรูหราฟุ่ มเฟือย ไมนิ่ยมการแสดงออกทางวตัถนิุยม 
ไมนิ่ยมซือ้สินคา้ท่ีไมส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง หรือเอามาท าอะไรไมไ่ดจ้ริงในชีวิต 

8. ผูต้อ่สูด้ิน้รนเพ่ือความอยู่รอด (Strugglers / Survivors)  มีทรพัยากรต  ่า มี
นวตักรรมต ่า มากกวา่กลุม่ใดทัง้หมด คนกลุม่นีมุ้ง่เพียงแคไ่ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการขัน้
ต  ่าสดุ คือ ความปลอดภยัและความมั่นคงในชีวิตมากกย่ิงกวา่การไดร้บัการเติมเตม็ความ
ปรารถนาของชีวิต คนกลุม่นีเ้ป็นตวัแทนตลาดกลุม่ใหญ่ท่ีสดุส  าหรบัสินคา้และบรกิารกลุม่ใหญ่
ท่ีสดุ คนกลุม่นีจ้ะมีความภกัดีตอ่ตราสินคา้ท่ีเขานิยมชมชอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิคา้ท่ีพวกเขา
สามารถหาซือ้ไดจ้ากรา้นประเภทดิสเคา้นทส์โตร ์(เชน่ โลตสั บิ๊กซี แมก็โคร) 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมามีอิทธิพลต่อรูปแบบการด  าเนินชี วิตวิถีชีวิต 
พฤติกรรมการด  าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการซือ้สินคา้ หากบุคคลใดจัดอยู่ใน
กลุม่ใดบคุคลนัน้ก็มกัจะมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกนักบัค่านิยมท่ีพวกเขายึดถือ ผูจ้ดัท  าวิจยั
ในครัง้นีไ้ดเ้ลือกประเภทการด  าเนินชีวิตของบุคคล 4 ประเภท คือ 1.นักคิด (Thinkers) 2. ผูมุ้่ง
ความส าเร็จ ( Achieves)  3. ผูอ้นุรักษ์นิยม (Believers) 4. ผูเ้ป็นนักผลิต ( Makers) มาเป็นตัว
แปรในการศกึษาความสมัพนัธใ์นการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
เน่ืองจากกประเภทคน 2 กลุ่มแรกมีทรัพยากรค่อนข้างสูง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซึ่ งถือเป็น
กลุม่เป้าหมายหลกั  สว่น 2 กลุม่หลงั ถึงแมม้ีทรพัยากรค่อนขา้งต  ่า แตม่ีลกัษณะการด  าเนินชีวิตท่ี
เรียบง่าย พึ่งพาตนเองได ้ก็สามารถพฒันามาเป็นกลุม่เป้าหมายหลกัไดภ้ายในอนาคต 

5.ความหมายและแนวคดิของสินค้าเกษตรอนิทรีย ์
ความหมายของเกษตรอินทรีย ์มีอยู่หลายนิยามและค  าจ  ากัดความ แต่ค  านิยามท่ี

ไดร้ับการยอมรับในระดับสากลน่าจะเป็นจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International 
Agriculture Movement - IFOAM) ซึ่งเป็นเครือขา่ยขององคก์รดา้นเกษตรอินทรียร์ะหวา่งประเทศ
ท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสดุในโลก 
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"เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตท่ีใหค้วามส าคัญกับความยั่งยืนของสขุภาพดิน 
ระบบนิเวศ และผูค้น เกษตรอินทรียพ์ึ่งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี แทนท่ีจะใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมี
ผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรูพื้้นบ้าน นวัตกรรม และความรูท้าง
วิทยาศาสตรใ์นการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม และสง่เสริมความสมัพนัธท่ี์เป็นระบบ และคณุภาพชีวิตท่ีดี
ของทกุผูค้น และส่ิงมีชีวิต ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง"  (มติท่ีประชมุใหญ่ IFOAM มิถนุายน 2551 ประเทศ
อิตาลี) ใน ช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา การท าเกษตรอินทรียน์บัวา่เป็นเกษตรกรรมทางเลือกจากการเกษตร
แบบ "อตุสาหกรรมพืชเชิงเดี่ยว" ท่ีโดนโจมตีวา่ไม่ยั่งยืน ทั้งตอ่เกษตรกร ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 
หัวใจส  าคญัของเกษตรอินทรียป์ระกอบดว้ยหลกั 4 ประการ คือ สขุภาพ ระบบนิเวศ ความเป็น
ธรรม รวมถึงการดแูลเอาใจใส ่(health, ecology, fairness and care) 

มิติดา้นสขุภาพ คือการ ตอบโจทยส์ขุภาวะของทกุสิ่งมีชีวิต และระบบ
นิเวศของการท าเกษตรกรรม ตัง้แตก่ารผลิตในไร ่การแปรรูป การกระจายผลผลติ ไป
จนถึงการบริโภค 

มิติดา้นนิเวศวิทยา คือการตระหนกัวา่การท าเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัสมดลุทางธรรมชาติ โดยช่วยฟ้ืนฟรูะบบนิเวศทอ้งถ่ิน และด ารงไวซ้ึ่งความหลากหลาย
ทางธรรมชาต ิ

มิติดา้นความเป็นธรรม คือความสมัพนัธท่ี์เป็นธรรมของผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียตัง้แตต่น้น า้คือเกษตรกร ไปจนถึงปลายน า้คือผูบ้ริโภค 

มิติดา้นการดแูลเอาใจใส ่คือการด  าเนินการอย่างระมดัระวงั โดย
ค  านึงถึงผลกระทบตอ่ธรรมชาติเป็นส  าคญัในการน าเทคโนโลยี หรือนวตักรรมมาใชใ้น
แปลงเกษตร 

เป้าประสงคข์องการท าเกษตรอินทรีย ์คือ การท่ีพืน้ท่ีเกษตรกรรมสามารถอยู่ร่วมกัน
กบัธรรมชาติได ้การซือ้ขายในราคาท่ีเป็นธรรมตลอดกระบวนการผลิต การปฏิเสธพืชท่ีผ่านการ
ดดัแปลงพันธุกรรม และการปฏิเสธสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง และปุ๋ ยเคมี เป็นตน้ เพ่ือพัฒนา
คณุภาพชีวิตของทกุคนตัง้แตผู่ผ้ลิตไปจนถึงผูบ้ริโภค โดยค  านึงถึงความมั่นคงทางอาหาร และการ
ลดความยากจน 

 
ข้อมูลท่ัวไปของตลาด 
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จากข้อมูลของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  ( International Federation of 
Organic Agriculture Movement - IFOAM) ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย์โลกมีมูลค่าการซือ้ขาย
กว่า 72,000 ดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2556 และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะใน
ตลาดเอเชียแปซิฟิกท่ีประชากรมีรายไดท่ี้สงูขึน้ และความกังวลดา้นสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้เช่น 
ประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งกลายเป็นผูบ้ริโภคผักผลไมอิ้นทรียเ์ป็นสองอนัดับแรกของโลก ส่วน
สหรฐัอเมริกานั้น ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยสินคา้เกษตรอินทรีย์หลายชนิดทั้ง 
ผลิตภัณฑจ์ากนม ไปจนถึงเครื่องส  าอาง ในปี 2557 ยังคงเติบโตสงูถึงรอ้ยละ 11.3 โดยผกัและ
ผลไมอิ้นทรีย์เป็นสินคา้ท่ีมีมลูค่าซือ้ขายสงูสดุในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรียน์่าจะเกิดขึน้
ตัง้แตช่่วงปี 2533-34 จากกระแสความตื่นตวัดา้นสขุภาพและสิ่งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ
การบริโภค “อาหารเพ่ือสขุภาพ” ผูบ้ริโภคมองหาอาหารท่ีปลอดภยัและมีประโยชน ์จนท าใหธ้รุกิจ
อาหารสขุภาพเกิดขึน้และเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัท่ีท าใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียเ์กิดขึน้ แตค่วามเขา้ใจระหวา่ง “อาหารปลอดภยั” และ “อาหารออรแ์กนิค” ยังเป็นไปอย่าง
สบัสน เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีหน่วยงานราชการมีนโยบายสง่เสริมอาหารปลอดภยั เช่น ผกั
อนามยั ผกัปลอดภยัจากสารพิษ สง่ผลใหต้ลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศมีการเติบโตไดค้่อนขา้ง
ชา้มาถึงช่วงตน้ปี 2540 และเขา้สู่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ก่อนท่ีจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัราวปี 2546 เมื่อมี
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศมากขึน้ กระตุน้ให้เกิดความสนใจ ทั้งในการผลิต การ
บริโภค และการผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีการจดัเก็บขอ้มลูดา้นตลาดเกษตรอินทรียอ์ย่างเป็นระบบ แตค่าดวา่อีก
ไม่นานจะมีการด  าเนินการเก็บขอ้มลูโดยกระทรวงพาณิชย ์อย่างไรก็ดี มลูนิธิสายใยแผ่นดินหรือ 
GREENNET ไดส้รุปสถิติพืน้ท่ีการผลิตเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยท่ีไดร้บัการรบัรอง มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ท่ีมีแนวโน้มค่อนขา้งคงตัวอยู่ท่ีราว 200,000 - 220,000 ไร่ ตัง้แต่ปี 2553 - 2556 
เน่ืองจากผลกระทบดา้นเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
ตลาดเกษตรอนิทรียไ์ทย 

ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรียน์่าจะเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2533-2534 โดย
กระแสความตื่นตวัดา้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพ่ือ
สขุภาพ" ท่ีผูบ้ริโภคตื่นตวัเก่ียวกับความเช่ือมโยงของการรกัษาสขุภาพและการบริโภค อาหารท่ี
ปลอดภัยและมีประโยชน์ จนท าให้ "ธุรกิจอาหารสุขภาพ" เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท  าให้ตลาด
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียไ์ดเ้ริ่มเปิดตวัขึน้ โดยรา้นคา้แรกๆ ท่ีเปิดด  าเนินการ คือ รา้นกรีนการเ์ดน 
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ในช่วงหลงัจากนัน้ คือระหวา่งปี พ.ศ. 2535-40 ถือไดว้า่เป็นยคุทองของ รา้นสขุภาพ ประมาณว่า 
มีรา้นคา้ขนาดเลก็ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสขุภาพทั่วประเทศไมน่อ้ยกวา่ 100 รา้น แต่อย่างไร
ก็ตาม หน่วยงานราชการในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริม "อาหารปลอดภยั" (เช่น ผกัอนามยั 
ผกัปลอดภยัจากสารพิษ) ซึ่งท  าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสบัสนระหว่างความแตกต่างของผลผลิต
อาหารปลอดภยั กบัเกษตรอินทรีย ์สง่ผลใหต้ลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศมีการเติบโตไดค้อ่นขา้ง
ชา้ ผนวกกับการวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์
ประสบกบัภาวะชงกังนัไประยะหนึ่ง ตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยเริ่มฟ้ืนตวัตัง้แตร่าวปี พ.ศ. 
2546 เมื่อมีการจัดประชุมนานาชาติเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย โดยสมาพันธเ์กษตรอินทรีย์
นานาชาติ  (IFOAM) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and 
Agriculture Organization - FAO) โดยมลูนิธิสายใยแผน่ดินและกรีนเนทเป็นเจา้ภาพหลกั การมี
กิจกรรมเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศในครัง้นั้นกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ ทั้งในการผลิต การ
บริโภค และการผลกัดนันโยบายดา้นเกษตรอินทรียอ์ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ สง่ผลใหม้ีการฟ้ืนตวั
ของตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัส  าคญัอ่ืน ๆ ท่ีท  าใหเ้กิดการขยายตวั
ของตลาดเกษตรอินทรียเ์พ่ิมขึน้ อาทิเช่น การใชต้รารบัรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ของส  านกังาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งท  าใหผู้บ้ริโภคสามารถแยกแยะ
ความแตกตา่งรหะวา่งผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์กบัผลิตภณัฑอ์าหารปลอดภยัไดส้ะดวกมากขึน้ มี
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกเฉพาะทาง ท่ีมีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรียโ์ดยเฉพาะ เช่น รา้นเลมอน
ฟารม์ ผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโมเดิรน์เทรด ไดเ้ริ่มเห็นแนวโนม้ทิศทางของ
ตลาดเกษตรอินทรีย์ จึ งได้เริ่มจ  าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์กัน เพ่ิ มขึ ้น  เช่น  ห้าง Tops 
Supermarket, Carrefour, Foodland, Emporium และ Siam Paragon 

กรีนเนท/มลูนิธิสายใยแผ่นดิน ประมาณการวา่ ตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2552 น่าจะมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท รูปแบบของการตลาดเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 รูปแบบดงันี ้  

1. การตลาดระบบสมาชิก เป็นรูปแบบการตลาดท่ีเก่าแกท่ี่สดุของ
ขบวนการเกษตรอินทรีย ์ท่ีเช่ือมตอ่โดยตรงระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เชน่ 
ระบบ TEIKEI ในประเทศญ่ีปุ่ น หรือระบบ Community Support Agriculture (CSA) 
และระบบ BOX ในยโุรปและสหรฐัอเมริกา ระบบตลาดนีม้ีหลกัการพืน้ฐานวา่ ผูบ้ริโภคตก
ลงกบัเกษตรกรผูผ้ลิต ในการซือ้ผลผลิตเกษตรอินทรียท่ี์ผลิตไดต้ามฤดกูาล โดยผูบ้ริโภค
จะช าระเงินลว่งหนา้ใหก้บัเกษตรกร หลงัจากเก็บเก่ียว ผลผลิตจะถกูจดัสง่ไป ณ จดุ
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กระจายย่อยตามท่ีตกลง แลว้สมาชิกผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในละแวกใกลเ้คียงจะเป็นผูม้ารบั
ผลผลิตดว้ยตนเอง การตลาดระบบนี ้เกษตรกรจะมหีลกัประกนัทาง เศรษฐกิจ และมี
โอกาสในการสื่อสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภค สว่นผูบ้ริโภคเองก็สามารถไป เย่ียมเยือนฟารม์
เกษตรกร เพ่ือดกูารผลิต หรือช่วยเกษตรกรท างานในฟารม์ก็ได ้การตลาดในระบบนีม้ีผล 
ในแง่ของความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตและ ผูบ้ริโภค แตข่อ้จ  ากดัก็คือ 
เกษตรกรตอ้งมีฟารม์ท่ีอยู่ไมห่่างจากเมืองใหญ่มากนกั และจ าเป็นตอ้งมีรถยนตส์  าหรบัใช้
ในการขนสง่เอง นอกจากนี ้การตลาดระบบสมาชิกใชไ้ดก้บัฟารม์ท่ีปลกูผกัเกษตรอินทรีย์
เป็นหลกั (แตก่็อาจมีผลผลิตอ่ืน ๆ รว่มดว้ย เชน่ ขา้ว ไมผ้ล ไขไ่ก่) ในขณะท่ีเกษตรกร
อินทรียท่ี์ผลิตขา้ว ธญัพืช หรืออาหารแปรรูป จะไมส่ามารถใชก้ารตลาดในระบบนีไ้ด ้ ใน
ประเทศไทย มีกลุม่ผูผ้ลิตไมก่ี่กลุม่ท่ีจดัการตลาดในระบบนี ้เชน่ ชมรมผูผ้ลิตเกษตร
อินทรีย ์สพุรรณบรุี กลุม่เยาวชนเกษตรอินทรียแ์มท่า เชียงใหม ่  

2. ตลาดนดั ตลาดนดัสว่นใหญ่จะอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือ หวัเมอืงใหญ่ใน
ตา่งจงัหวดั โดยสว่นมากมกัจดัในสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริโภคอยู่หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ใน
เขตสถานท่ีราชการ หรืออาจเป็นท่ีวา่ง ท่ีผูบ้ริโภคสะดวกในการมาหาซือ้ผลผลิต ตลาดนดั
นีม้กัจะเปิดเฉพาะวนัท่ีแนน่อน แตไ่มเ่ปิดทกุวนั เชน่ ทกุวนัศกุร ์หรือวนัเสาร ์โดยมากจะ
เปิดขายเพียงครึง่วนั หรืออาจนานทัง้วนัเลยก็ได ้โดยผูผ้ลิตตอ้งมีมาจากหลากหลายกลุม่ 
เพ่ือจะไดม้ีผลผลิตท่ีหลากหลายมาจ าหน่าย  ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์น ประเทศไทยท่ี
น่าสนใจ คือ ท่ี กาดนดัเกษตรอินทรีย ์ท่ีตลาดเจเจ จ.เชียงใหม,่ ตลาดเขยีว จ. สรุินทร,์ 
ตลาดเขียว จ.ยโสธร เป็นตน้  

3. การตลาดช่องทางเฉพาะ เป็นการตลาดท่ีด  าเนินการโดย
ผูป้ระกอบการท่ีมนีโยบายในดา้นเกษตรอินทรีย ์อาหารสขุภาพและผลิตภณัฑเ์พ่ือ
สิ่งแวดลอ้มท่ีชดัเจน สามารถด  าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น รา้นขายผลิตภณัฑเ์พ่ือ
สขุภาพและส่ิงแวดลอ้ม หรือซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเกษตรอินทรยี ์การตลาดในลกัษณะนี้
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่การตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตท่ีหลากหลาย
จากเกษตรกรท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทัง้อาจมีการแปรรูป 
ผลิตภณัฑแ์บบง่ายๆ มากกวา่ดว้ย ตวัอย่างของการตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คือ 
รา้นนาวิล รา้นเลมอนฟารม์, รา้นไทสบาย เป็นตน้   

4. การตลาดทั่วไป ในหลายประเทศท่ีตลาดเกษตรอินทรยีไ์ดพ้ฒันาไป
ระดบัหนึ่ง จะพบวา่ช่องทางการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ะขยายไปสูร่ะบบ
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ตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโมเดิรน์เทรด ท่ีเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและหา้งสรรพสินคา้
ขนาดใหญ่ ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะ เมื่อความตอ้งการผลิตภณัฑเ์ริ่มขยายตวัชดัเจน ผูป้ระการ
คา้ปลีกในตลาดทั่วไปย่อมเหน็โอกาสในทางการคา้ และปรบัตวัเพ่ือดงึสว่นแบ่งการตลาด 
และสรา้งภาพพจนใ์หก้บัหน่วยงานของตน การเขา้มาของตลาดประเภทนีจ้ะท าใหเ้กิดการ
แขง่ขนักนัในตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะการริเริ่มหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ทัง้จากภายในประเทศ
หรือตา่งประเทศ รวมไปถึงการแขง่ขนัทางราคาดว้ย 

ในประเทศไทย  ซุ ป เปอร์ม าร์เก็ ต ท่ี จ  าหน่ ายสินค้าออร์แก นิคได้แก่  Tops 
Supermarket, Emporium, Villa Market, Foodland และ Siam Paragon เป็นตน้ 

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคทีจ่ าหน่ายในประเทศไทย 
กรีนเนทไดท้  าการสุ่มตวัอย่างรา้นจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียใ์น ประเทศไทย 

16 รา้นค้า เพ่ือส  ารวจสินคา้ออรแ์กนิคท่ีวางจ าหน่ายในรา้น (ท าการส  ารวจช่วงมกราคม – 
กนัยายน 2554) พบวา่ 

1. ซุปเปอรม์ารเ์กต็มีการวางสินคา้ออรแ์กนิคเฉล่ีย 48 สินคา้/รา้น ในขณะท่ีรา้น
สขุภาพเดี่ยวมีสินคา้ออรแ์กนิคจ าหน่ายเฉล่ีย 15 สินคา้/รา้น โดยรา้นท่ีมีสินคา้ออรแ์กนิคจ าหน่าย
มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ Top Supermarket เซน็ทรลั ชิดลม (176) Villa Market สมัมากร (67) 
Lemon Farm แจง้วฒันะ (64) Food Hall Siam Paragon (40) และFood Land ลาดพรา้ว (42)  

2. ในสว่นของประเภทสนิคา้ พบวา่มีสินคา้ออรแ์กนิควางจ าหน่ายทัง้หมด 432 
รายการ โดยประเภทสนิคา้ท่ีมกีารวางจ าหน่ายมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก
ธญัพืช (66) เครื่องดื่ม (56) ผกัสด (45) เครื่องปรุงอาหาร (42) และขนม (32)  

3. เกือบ 58% ของสินคา้ออรแ์กนิคท่ีวางจ าหน่ายเป็นสนิคา้ท่ีน  าเขา้จาก
ตา่งประเทศ ท่ีเหลือเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ  แตถ่า้ไมน่บัรวมผกัและผลไมส้ด (ซึ่งสว่นใหญ่
ผลิตในประเทศ) สดัสว่นของสนิคา้ออรแ์กนิคท่ีน าเขา้จากตา่งประเทสจะสงูถึง 85% 

4. แบรนดท่ี์มีสินคา้ออรแ์กนิคจ าหน่ายมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ Amy’s (30) 
Healthy Mate (22) Earth’s Best Organic (18) Healthy Valley (17) และ Xongdur (16) ซึง่เป็น
แบรนดข์องผูผ้ลิตจากตา่งประเทศ (สนิคา้น าเขา้ถึง 3 แบรนด)์ 

5.เกือบ 91% ของสินคา้ (393 รายการ) ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มีเพียง 9% 
เท่านัน้ท่ีมีการกลา่วอา้งวา่เป็นสินคา้ออรแ์กนิค โดยไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ในสินคา้ท่ีไดร้บั
การรบัรองมาตรฐาน เกือบ83% จะใชต้รารบัรองมาตรฐานตา่งประเทศ มีเพียง 17% ท่ีใช้
มาตรฐานของประเทศไทย คือ Organic Thailand และ/หรือ ส  านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์
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(มกท.)  โดยตรารบัรองเกษตรอินทรียท่ี์ใชม้ากท่ีสดุ คือ ตรารบัรองของกระทรวงเกษตร
สหรฐัอเมริกา (USDA) 

6.ความหมายและแนวคดิวสิาหกิจเพือ่สังคม 
“วิสาหกิจเพ่ือสงัคม” เป็นค  าท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดในการรวมกลุม่ความรว่มมือ

ของ คนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาสังคมต่างโดยวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น ได้รบัการยอมรับอย่าง
กวา้งขวาง ในวงการวิชาการวา่เป็นสว่นหนึ่งของ “ภาคท่ีสาม” (Third Sector) ตามแนวคิดทฤษฎี 
“เศรษฐศาสตรส์งัคม” หรือ “เศรษฐกิจฐานราก” (Social Economy) อนัเป็นหนึ่งในสามเสาหลกั
ของระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากภาครฐั (Public Sector) และภาคเอกชน (Private Sector) 
Pearce (2003) อย่างไรก็ตามความหมายของค  าวา่ วิสาหกิจเพ่ือสงัคมก็ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัในวง
กวา้ง Kerlin (2010, pp. 162-179) ในยโุรป วิสาหกิจเพ่ือสงัคมมีตน้ก าเนิดหลกัมาจากรูปแบบการ
ด  าเนินธรุกิจสหกรณ ์ในขณะท่ีในบริบทของ สหรฐัอเมริกา วิสาหกิจเพ่ือสงัคมเป็นแนวทางในเชิง
การตลาดท่ีใชใ้นการจัดการปัญหาสงัคม Teasdale (2011, pp. 99-119) ตัง้ขอ้สงัเกตวุ่า สาเหตุ
ส  าคัญประการหนึ่งท่ียังมีการถกเถียงกันในเรื่องของความหมายของวิสาหกิจเพ่ือสังคม
เน่ืองมาจากความหลากหลาย และซับซ้อนของภาคท่ีสาม ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรต่าง ๆ 
มากมาย ไมว่า่จะเป็น องคก์รไมแ่สวงหาก าไร (non-profit organizations) เช่น มลูนิธิและสมาคม 
องคก์รเพ่ือสาธารณประโยชน ์(NGOs) สหกรณวิ์สาหกิจชมุชนรวมไปถึงธรุกิจเพ่ือสงัคม (social 
business) 

รูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในประเทศไทยนัน้มีความหลากหลายมาก ตัง้แต่รูปบริษัท 
หา้งหุน้สว่นสหกรณ ์สมาคม มลูนิธิหรือแมแ้ตโ่รงเรียน Nuchpiam (2016) 

ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสงัคม” ตามร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีไดร้บัการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมทัง้สิน้ 3 ค  านิยาม ดงัตอ่ไปนี ้

ค านิยามแรกเสนอโดย สภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ปรากฏถอ้ยค  า
ดงันี ้

“วิสาหกิจเพ่ือสงัคม” หมายความวา่นิติบคุคลซึ่งด  าเนินการเก่ียวกับการผลิตสินคา้ 
การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตัง้แต่แรกเริ่ม ในการ
แกไ้ขปัญหาและพัฒนาชมุชนสงัคมหรือสิ่งแวดลอ้มเป็นหลกั มิใช่การสรา้งก าไรสงูสดุต่อผูถื้อหุน้
และเจา้ของเป็นส  าคญัและมีลกัษณะพิเศษดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดวตัถปุระสงคท์างสงัคมเป็นเป้าหมายหลกัของกิจการ  
(2) มีศกัยภาพท่ีจะมีความยั่งยืนทางการเงินไดด้ว้ยตนเอง 
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(3) กระบวนการผลิตด  าเนินกิจการรวมถงึผลิตภณัฑห์รือบริการไมก่่อใหเ้กิด
ผลเสียตอ่เน่ืองในระยะยาวตอ่สงัคม สขุภาวะ และสิ่งแวดลอ้ม 

(4) ผลก าไรสว่นใหญ่ถกูน าไปใชเ้พ่ือการลงทนุกลบัไปใชใ้นการขยายผล เพ่ือการ
บรรลเุป้าหมายดงักลา่วหรือคนืผลประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมหรือผูใ้ชบ้ริการ 

(5) มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
ค านิยามท่ีสองซึ่งผ่านการรบัฟัง ความคิดเห็นตามขอ้ก าหนดของรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช. 2560 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ปรากฏถอ้ยค  าดงันี ้
“วิสาหกิจเพ่ือสงัคม”หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทยซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบกิจการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ โดยมุง่สง่เสริมการ
จา้งงานในทอ้งถ่ินท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมตัง้อยู่หรือมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ตั้งแต่แรกเริ่มในการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันาชมุชน สงัคมหรือสิ่งแวดลอ้มโดยมิไดมุ้ง่สรา้งก าไรสงูสดุตอ่ผูถื้อหุน้หรือผู้
เป็นหุน้ส่วน และน าผลก าไรไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใชเ้พ่ื อ
ประโยชน์ของเกษตรกร ผูย้ากจน คนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส หรือใช้เพ่ือ ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน ๆ 
ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ  

ก าหนดค านิยามท่ีสามฉบับคณะกรรมการท่ีปรกึษาเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย แกไ้ขใน
คราวประชมุครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ปรากฏถอ้ยค  าดงันี ้

“วิสาหกิจเพ่ือสงัคม” หมายความวา่ บริษัท หา้งหุน้ส่วนนิติบคุคล หรือนิติบคุคลอ่ืน ท่ีตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบกิจการผลิตหรือจ  าหน่ายสินคา้ หรือบริการ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการจา้งงาน หรือ การแกไ้ขปัญหาและพฒันา ชุมชนสงัคม สขุภาพ
และสิ่งแวดลอ้มโดยมิไดมุ้่งหาก าไรสงูสดุมาแบ่งปันกัน และน าผลก าไรไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบ
ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใชเ้พ่ือประโยชนข์องผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูส้งูอายุ ผูพิ้การหรือทุพล
ภาพ ผูป่้วย ผูพ้้นโทษ หรือผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน หรือใช้เพ่ือประโยชน์ ส่วนรวมอ่ืนหรือคืนประโยชน์
ใหแ้ก่สงัคมตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 

สรุปความหมายแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสงัคม คือแนวทางในการด  าเนินธรุกิจท่ีเนน้การ
แกใ้ขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยไม่มุ่งเนน้ก าไรสูงสดุทางธุรกิจเป็นหลกั โดยตอ้งไดร้บัความ
รว่มมือจากทัง้ภาครฐัและและผูบ้ริโภค ตลอดจนการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูผ้ลิต 
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7.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
7.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกับแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับส่วนประสมการตลาดและ

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
ณิชชมนันท์ ใจค  า และ ปรีดา ศรีนฤวรรณ (2560)  ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษโครงการ
หลวง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และผลการวิจัย
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001–
20,000 บาท ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่
ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัตอ่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ดา้นพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ พบว่า 
เหตผุลหลกัในการซือ้ผกัปลอดสารพิษคือ เพ่ือ สขุภาพท่ีดี ประเภทผกัท่ีนิยมคือ ปรุงใหส้กุ ก่อน
บริโภค เช่น ผักคะนา้ กวางตุง้ ผกับุ้ง ผักกาด ฯลฯ ความถ่ี 3-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ ในช่วงเวลาเย็น 
คา่ใชจ้่ายเฉล่ียในแตล่ะครัง้ 100-200 บาท ผูท่ี้มีอิทธิพลตดัสินใจคือ ตวัผูบ้ริโภคเอง 

(ปิลนัธนา แป้นปลืม้ และ รองศาสตราจารย ์ดร มณฑิชา พุทซาค  า , 2557) ศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซือ้สินคา้เกษตรอินทรีย ์กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพฤติกรรมในการซือ้
สินคา้เกษตรอินทรียด์งันี ้นิยมซือ้ผกัสด ประมาณ 3 – 4 ชนิดตอ่ครัง้ มีค่าใชจ้่ายในการซือ้ไม่เกิน 
499 บาทต่อครั้ง มักซื้อสินค้าในวันอาทิตย์ท่ีซุปเปอรม์าร์เก็ต เฉลี่ย 2 – 4 ครั้งต่อเดือน ใช้
ระยะเวลาในการซือ้ไม่เกิน 30 นาทีวตัถุประสงคใ์นการซือ้ คือ เพ่ือน ามาบริโภคเอง วตัถุประสงค์
ในการบริโภค คือท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปัจจัยแรกท่ีใช้พิจารณาในการเลือกซื้อสินคา้
เกษตรอินทรียค์ือ คณุภาพของสินคา้ ตดัสินใจซือ้สินคา้เกษตรอินทรียด์ว้ยตนเอง การตดัสินใจซือ้
เกิดจากการไดร้บัข่าวสารจากรายการโทรทัศน์ ส  าหรับความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ
พฤติกรรมการซื้อสินคา้เกษตรอินทรีย์ พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเดน็สิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ วตัถปุระสงค์
ในการซื้อ และช่องทางหรือแหล่งท่ีซื ้อตามล าดับ ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเด็นสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ  ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเด็นช่องทางหรือแหล่งท่ีซือ้และขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้  ปัจจัยทาง
จิตวิทยามีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเดน็โอกาสในการซือ้ ปัจจัยสว่นประสมทาง
การตลาดพบว่า ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเด็นสิ่งท่ี
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ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ ผูม้ีสว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้ และช่องทางหรือแหลง่ท่ีซือ้ ปัจจยัดา้นราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเดน็สิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้และโอกาสในการซือ้ ปัจจยั
ดา้นการจดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเด็นสิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้และ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเดน็สิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ และช่องทางหรือแหลง่ท่ีซือ้ 

(อมัพวรรณ ์ชัยวรกุล, 2555, pp. 85-86) ศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัตอ่การตดัสินใจซื้อผกัปลอดสารพิษโครงการหลวงของผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูบ้ริโภคใน
เขตพื้นท่ีอ  าเภอเมือง อ  าเภอศรีราชา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้บริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ มีระดบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้ผกั
ปลอดสารพิษโครงการหลวง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจมากท่ีสดุ คือ ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือปัจจัยดา้นราคากับปัจจัยดา้นการจัด
จ าหน่าย และปัจจยัดา้นการสง่เสริมการตลาดตามล าดบั 

สภุาพร ทุมพร (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้อาหาร
เพ่ือสขุภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปีมีสถานภาพโสดการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา ตรี มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศกึษา และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนอยู่ระหว่างต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท และกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพประเภทอาหารทีท ามา จากพืชผกัชนิดต่าง ๆ โดยมี
เหตผุลในการเลือกซือ้คือ รบัประทานเพ่ือบ ารุงสขุภาพให ้สมบรูณแ์ข็งแรงความถ่ีในการเลือกซือ้
คือ1-5 ครัง้/เดือน สถานท่ีท่ีเลือกซือ้มากท่ีสุดคือ ตลาดสดโดยตนเองเป็นผูต้อ้งการซือ้เอง ส่วน
ใหญ่ไดร้บัค  าแนะน าจากพ่อแม่ มีคา่ใชจ่ายในการเลือกซือ้ในแตล่ะครัง้คือ  ต  ่ากวา่ 500 บาท โดย
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักับปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้
อาหารเพ่ือสขุภาพของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร เรียงล  าดบัการใหค้วามส าคญัทัง้ 4 ดา้น 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ  าหน่ายและดา้นการสง่เสริมการขายตามล าดบั 

อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสุขภาพ
จากรา้นเลมอนฟารม์จากการศกึษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการรา้นเลมอนฟารม์พบวา่เป็นเพศหญิง มากกวา่ 
เพศชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง  31-40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนระดบั การศึกษา
ปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาทและมีภาวะโภชนาการอยู่ ในระดบัปกติ 
รอ้ยละ69.5 พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพจากรา้นเลมอนฟารม์พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสว่นใหญ่
เลือกซื้อข้าวกล้อง ถั่วเหลืองและชาเขียว 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และซื้อลูกเดือย งาด  า งาขาว 
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น า้มนังา 1 ครัง้ต่อเดือน ขนาดบรรจุ (น  า้หนัก) ของอาหารสขุภาพท่ีเลือกซือ้พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่ท่ีเลือกซือ้ จะซือ้ขา้วกลอ้งน า้หนัก ½ กิโลกรมัต่อถุง ซือ้ลกูเดือย งาดา งาขาว น ้าหนัก 
100 กรมัต่อชิน้ ซือ้ถั่วเหลืองน า้หนกั 450 กรมัต่อชิน้เลือกซือ้น า้มนังา ปริมาตร 100 มิลลิลิตรต่อ
ขวดเลือกซือ้ชาเขียวขนาดบรรจ ุ10 ซอง ตอ่กลอ่ง ซึ่งสว่นใหญ่ซือ้ครัง้ละ 1 ชิน้ สาเหตกุารซือ้สว่น
ใหญ่เพ่ือตนเองและบ ารุงสขุภาพตามปกติจากการศกึษาความคิดเห็นของผูม้าใชบ้ริการในรา้นเล
มอนฟารม์ในดา้นตา่ง ๆ พบวา่กลุม่ ตวัอย่างใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการบริการของรา้นเลมอนฟารม์
โดยเรียงล  าดบัความส าคัญได ้คือ ระดับมากไดแ้ก่ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นสถานท่ี และระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ดา้นราคา และการส่งเสริมการขายจากการศึกษาปัจจัยดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุขภาพจากรา้นเลมอนฟารม์พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
สขุภาพจากรา้นเลมอนฟารม์แต่ละสาขาของรา้นเลมอนฟารม์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้
อาหารสขุภาพจากรา้นเลมอนฟารม์แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส  าคญั 0.05 และพบวา่ ความแตกตา่ง 
ระหว่างสาขาท่ีแตกต่างกันคือสาขาแจ้งวฒันะมีพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพของ
ลกูคา้รา้นเลมอนฟารม์แตกตา่งกัน สาขาเกษตร สขุมุวิทเอกมยั และเพชรเกษมท่ีระดบันยัส  าคญั 
0.05 สาขาประชาช่ืนมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของลูกคา้ รา้นเลมอนฟารม์
แตกต่างกัน สาขาเกษตร สขุุมวิทเอกมัย เพชรเกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ี ระดบันัยส  าคญั 0.05 
สาขาเกษตรมีพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพของลกูคา้รา้นเลมอนฟารม์แตกต่างกนั สาขา
ประชาช่ืนเพชรเกษม ประดิษฐ์มนธูรรม ท่ีระดบัส  าคญั .05 และสาขาเอกมยัมีพฤติกรรมการเลือก
ซือ้อาหารสขุภาพของลกูคา้รา้นเลมอนฟารม์แตกต่าง สาขาประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบันัยส  าคัญ 
0.05 

ฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทาง 
การตลาดท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซุป เปอร์มาเกต เขต
กรุงเทพมหานครกลา่ววา่อายเุป็นปัจจยัท่ีท  าใหค้นมีความแตกตา่งกนั เรื่องความคิดและพฤติกรรม 
ระดบัการศึกษาของบุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนัตามระดบัความรูแ้ละ
ประสบการณท่ี์ไดร้บั อาชีพต  าแหน่งเหมือนกันย่อมมีแนวคิด อดุมการณค์่านิยมเหมือนกัน รายได้
ของบุคคลจะผนัแปรตามระดบัการศึกษา และอาชีพ เป็นปัจจัยท่ีมีความสมัพันธก์ับการบริโภค 
สามารถเป็นตวัก าหนดความตอ้งการ ความคิดและพฤติกรรมตา่ง ๆได ้

เกริกเกลา้ ชาครตัพงศ ์(2547) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค โดยจ าแนกตาม คุณลักษณะส่วนบุคคล โดยวิธีการวิจัยเชิงส  ารวจ 
(Survey Research) จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 314 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมขอ้มลู ผูศ้ึกษาใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า F-test, t-test ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-45 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.- 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีรายไดพ้อสมควรอยู่ประมาณ 
10,000 – 20,000 บาท (2) ปัจจยัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญักบัปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นอนัดบัแรก โดยใหร้ะดบัความส าคญัมาก 
โดยเห็นว่าผลิตภณัฑ์ควรมีคณุภาพดี ระบุวันหมดอายุไว ้มีบรรจุภัณฑ์คณุภาพดี ปลอดภัย มี
เครื่องหมาย “อ.ย.”  มีฉลากผลิตภัณฑก์ ากับ และมีรายละเอียดก ากับสินคา้ เพ่ือประกันความ
ปลอดภยั ปัจจยัส  าคญัอนัดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) มีระบุ
ความส าคญั เพ่ือใหส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑม์ีประสิทธิภาพ โดยมีการรบัรองจากแพทย ์โดยท่ีลกูคา้
ใหค้วามส าคญัดา้นคณุภาพสงู เพ่ือใหข้ายผา่นแผนการบริการลกูคา้เพ่ือความสะดวก และควรมี
พนักงานขายเป็นผูอ้ธิบายสรรพคุณ และคุณประโยชนใ์นการใช ้ปัจจัยท่ี 3 คือปัจจัยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีระดบัความส าคญัปานกลาง ผูบ้ริโภคพอใจกับการขาย โดยมี
การสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ืองใหล้กูคา้พอใจในตวัผลิตภณัฑ ์และสามารถจงูใจใหซื้อ้สินคา้ได้
เพ่ิมขึน้ โดยใชพ้นักงานขายท่ียิ้มแย้ม เป็นกันเองกับลูกคา้ ปัจจัยสดุท้ายปัจจัยทางดา้นราคา 
(Price) มีระดบัความส าคญัมากเช่นกัน เน่ืองจากถา้ราคาสงูกวา่คูแ่ข่งก็ไมส่ามารถเรียกลกูคา้มา
ใช ้หรือซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ (3) การเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ
ของผูบ้ริโภค ซึ่งประกอบดว้ยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
เปรียบเทียบกับ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุา่งกนัมีปัจจยัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพไมแ่ตกต่างกนั สว่นผูบ้ริโภค
ท่ีมีอาชีพ, รายได ้ท่ีตา่งกนัมีปัจจยัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพแตกตา่งกนั สว่นผูบ้ริโภค
ท่ีมีอาชีพ, รายได้ ท่ีต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพแตกต่างกัน กลุ่ม
ตวัอย่างจะตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ โดยเนน้ท่ีคณุภาพของมากกวา่ราคา 

การศึกษาของ Roitner-Schobesberger (2008) ท่ีท  าการส  ารวจผูบ้ริโภค 848 คน 
ในกรุงเทพฯ และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูและมีรายไดส้งู (ซึ่งเป็นความสมัพนัธก์นัเอง
อยู่แลว้) จะมีแนวโนม้ในการเลือกซือ้อาหารออรแ์กนิคมากกวา่ รวมทัง้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุาก รวมทัง้
ครอบครวัท่ีมีเด็ก ผูบ้ริโภคกว่าครึ่งหนึ่งท่ีรูจ้ักตรารบัรองของผกัปลอดภยัจากสารพิษ และมีเพียง 
10% ท่ีรูจ้ักตรารบัรองเกษตรอินทรีย ์แต่ท่ีน่าตกใจก็คือ มีผูบ้ริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่งท่ีคิดวา่ ตรา
รบัรองอาหารอนามยัและปลอดภยัจากสารพิษ คือตรารบัรองเกษตรอินทรีย ์ซึ่งสอดคลอ้งกับผล
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ของการส  ารวจความเขา้ใจของผู้บริโภคท่ี 46% ของผูบ้ริโภคเขา้ใจว่า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และ
ปลอดภยัจากสารพิษนัน้ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
7.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกับแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วลักษณะรูปแบบการด าเนิน

ชวีติ (VALS) 
ณฐันนัท ์รวมทรพัยท์วี (2557) ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดความภกัดีของผูช้ม

สื่อเครือเนชั่น ในการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด  าเนินชีวิตและส่วนประสมทาง
การตลาด ลว้นมีผลต่อความภกัดีในการรบัชมส่ืออย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยกลุ่ม
ของตวัแปรดา้นรูปแบบการด  าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อความภกัดีโดยรวมไดแ้ก่ กลุ่มผูมุ้่งมั่นพยายาม 
(Strivers) กลุ่มผูแ้สวงหาประสบการณ์ (Experiencers) กลุ่มผูป้ระสบความส าเรจ็ (Achievers) 
กลุม่ผูต้่อสูด้ิน้รน (Survivors)กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers) กลุ่มผูม้ีชีวิตสมบูรณแ์บบ (Thinkers) โดย
กลุ่มผูมุ้่งมั่นพยายามคือกลุ่มท่ีมีระดับความสัมพันธส์ูงท่ีสดุทั้งดา้นทัศนคติและดา้นพฤติกรรม
ขณะท่ีปัจจัยดา้นรูปแบบส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความภักดีสงูสุดดา้นทัศนคติคือ 
สินคา้ (Product) และราคา (Price) คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดับความสมัพันธ์
สงูสดุตอ่ความภกัดีในดา้นพฤติกรรมซึ่งสอดคลอ้งกบัคะแนน NPS ในสว่นของค  าถามท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัความภกัดี ซึ่งคะแนนเฉลี่ยดา้นทัศนคติเป็นบวก ดว้ย ค  าถามเก่ียวกบัความเช่ือมั่นและเช่ือใจ
ในคณุภาพสื่อของเนชั่น ในทางกลบักนัคะแนน NPS เฉลี่ยส่วนของพฤติกรรมเป็นลบ เน่ืองจากมี
ค  าถามเก่ียวกับเรื่องการสนับสนนุดา้นการเสียคา่บริการในการรบัสื่อของเนชั่น จากผลการศกึษา
ปัจจยันีม้ีความสมัพนัธต์อ่การเกิดความภกัดีท่ีระดบัตา่งกนั โดยปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการเกิดความภกัดีมากกวา่ปัจจยัทางดา้นรูปแบบการด  าเนินชีวิตและจากการทดสอบ 
NPS ท าใหท้ราบไดว้า่ ผูช้มมีความมั่นใจในการรบัชมและเช่ือมั่นในเนือ้หาขา่วสารของเนชั่น แตไ่ม่
ตอ้งการเสียคา่ใชจ้่ายใหก้บับริการเพ่ิมเติมของเนชั่น 

Koonnaree Wongsiriwat (2007) ศกึษาปัจจัยดา้นคณุคา่ ทศันคติ และรูปแบบการ
ด  าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลกับคุณค่าตราสินคา้ของกระเป๋าถือแบรนด์เนมในกรุงเทพ (STUDY OF 
INFLUENCES OF VALUES, ATTITUDES AND LIFESTYLES (VALS II) ON BRAND EQUITY 
OF LUXURY HANDBAGS IN BANGKOK) (งานวิจยัโดยมหาวิทยาลยัชินวตัร) จดุมุ่งหมายของ
การศึกษานี้คือการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้ของกระเป๋าถือแบรนดเ์นมใน
กรุงเทพ โดยการศึกษาเชิงปริมาณ กับกลุม่ผูใ้ชก้ระเป๋าถือแบรนดเ์นมในกรุงเทพจ านวน 400 คน 
สมมติฐานงานวิจัยนี้ มี ปัจจัย ท่ีต้องการศึกษา 3 ประการคือ ปัจจัยทางด้านประชากร 
(Demographic Factors) เช่นเพศ อายุ อาชีพ รายได ้สถานภาพ จ านวนบุตร การศึกษา ปัจจัย
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ล าดบัถดัมาคือ ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychographics Factors) ดา้นคณุคา่ ทศันคติ และรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ซึ่งใชก้ารแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยวิธี VALS II ออกเป็น 8 กลุม่ คือ กลุม่ผูส้มหวงัใน
ชีวิต (Innovators),กลุ่มผู้มีชี วิตสมบูรณ์ (Thinkers), กลุ่มผู้อนุรักษ์ นิยม (Believers), กลุ่มผู้
ประสบความส าเร็จ(Achievers), กลุ่มผูม้ั่งมั่นพยายาม (Strivers), กลุ่มผูแ้สวงหาประสบการณ ์
(Experiencers), กลุม่นกัปฏิบตัิ (Maker) และ กลุม่ผูด้ิน้รน (Survivors) โดยปัจจยัทัง้สองประการ
แรกนั้นมีความสมัพันธก์บั ปัจจัยสดุทา้ยคือ การรบัรูค้ณุค่าของตราสินคา้ของกระเป๋าถือแบรนด์
เนม (Brand Equity of Luxury Handbag in Bangkok) ซึ่ งมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ ความ
จงรกัภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty), การรบัรูใ้นตราสินคา้ (Brand Awareness),การรบัรูใ้น
คณุภาพท่ีไดร้บั (Perceived Quality) และการมีส่วนร่วมในตราสินคา้(Brand Association) ผล
ของการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางดา้นประชากรไม่มีอิทธิพลต่อการรบัรูค้ณุค่าของตราสินคา้ของ
กระเป๋าถือแบรนดเ์นม ขณะเดียวกนัสมมติฐานเก่ียวกบัคณุคา่ทศันคติ และรูปแบบการด  าเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภคนั้น เกิดความสมัพันธอ์ย่างมีนัยส  าคญั โดยกลุ่มผูป้ระสบความส าเร็จ (Achievers) 
และกลุม่ผูม้ ั่งมั่นพยายาม (Strivers)มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส  าคญัต่อการรบัรูใ้นคณุค่าของตรา
สินคา้ของกระเป๋าแบรนดเ์นม ดังนั้นนักการตลาดท่ีตอ้งการจะผลกัดันตราสินคา้ควรค  านึงถึง
ลักษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือเขา้ใจปัจจัยพื้นฐานดา้นจิตวิทยา เน่ืองจากปัจจัย
ทางดา้นนีม้ีผลโดยตรงตอ่การตดัสินใจของผูบ้ริโภค                                                                                                                                                  
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการการตลาด รูปแบบการ
ด  าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
กรุงเทพมหานคร” โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม และมีอายตุัง้แต ่21-60 ปีขึน้ไป ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

การเลือกสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงหรือเพศชายซือ้หรือเคยซื้อ

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม และมีอายุตั้งแต่ 21-60 ปีขึ ้นไปในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดตวัอย่างกรณีไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดย
ใชส้ตูร (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2546) ซึ่งขนาดตวัอย่างค  านวณไดเ้ท่ากับ 385 คน ส  ารองเพ่ิม 15 
คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด จะไดจ้  านวนเท่ากบั 400 คน ส  าหรบัการสุม่กลุม่ตวัอย่างใชวิ้ธีการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stag Sampling) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ใชวิ้ธีการสุม่ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) 
โดยการก าหนดเขตตวัอย่างในแตล่ะเขตพืน้ท่ีของเขตท่ีสุม่จบัฉลากไดใ้นขัน้ตอนท่ี 1 
จ  านวน 5 เขต จะสุม่จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในแตล่ะเขตท่ีไดจ้ากขัน้ท่ี 1 รวมทัง้สิน้ 400 
ตวัอย่าง 

ขัน้ท่ี 2 ใชวิ้ธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือ
เลือกกลุม่เป้าหมายจากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม โดยในการจดัแบบสอบถามนัน้จะเจาะจง
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วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในแตล่ะเขตท่ีสุม่ได ้และกลุม่เป้าหมายนัน้จะถกูเลือกก่อนใหท้  าการ
กรอกแบบสอบถาม โดยสอบถามก่อนวา่ซือ้หรือเคยซือ้สินคา้เกษตรอินทรียห์รือไม ่ถา้ใช่ก็
จะเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีไดท้  าการส  ารวจแลว้  

 
1.การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ ผูวิ้จัยไดส้รา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็น

ค  าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple choices) โดยใหเ้ลือกตอบขอ้ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ค  าถามมี
จ านวน 6 ขอ้ ดงันี ้

1.1เพศ แบ่งออกเป็น เพศชาย และเพศหญิง เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Closed-ended question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ดงันี ้

1. ชาย 
2. หญิง 

1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended question) ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทเรียงล  าดบั (Ordinal scale) ดงันี ้ 

1. 21-30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี 
4. 51-60 ปี 
5.มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended question) 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
3. หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended 
question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Ordinal scale) ดงันี ้

1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
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2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ดงันี ้
1. นกัศกึษา 
2. พนกังานบริษัทเอกชน / ลกูจา้ง 
3.  ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
4.  ประกอบธรุกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ 
5.  อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ..................................... 

1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล  าดับ (Ordinal scale) 
ดงันี ้

1. 10.001 – 20,000 บาท 
2. 20,001 – 30,000 บาท 
3. 30,001 – 40,000 บาท 
4. 40,001 – 50,000 บาท 
5.มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด รวม 
20 ขอ้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งเป็นค  าถามแบบมาตราสว่น (Rating Scale) ตามแบบมาตร
วดัของ (Likert Scale) โดยลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยค  าถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้ 

5  หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไมแ่น่ใจ  
2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแตล่ะล  าดบัชัน้ใชส้ตูรการค  านวณช่วงกวา้งของชัน้ โดย
ใชเ้กณฑจ์ากสตูรตอ่ไปนี ้ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2549) 

จากนัน้น  ามาหาระดบัคะแนนเฉล่ีย โดยก าหนดความส าคญัของระดบัความคิดเหน็
ดงันี ้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดอยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดอยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต VALs โดยใชค้  าถามชีว้ดัรูปแบบ
การด  าเนินชีวิตเชิงจิตวิทยาการตลาด ตามแต่ละประเภทตามท่ีก าหนด มีระดับการวัดขอ้มูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยให้เลือกตอบเพียงค  าตอบเดียวโดยมีตวัเลือก 4 ขอ้
ตามลกัษณะการด  าเนินชีวิตของบคุคลแตล่ะประเภท มีตวัเลือกดงันี ้

ขอ้ 1. แทนบคุคลประเภท  นกัคิด (Thinkers) 
ขอ้ 2. แทนบคุคลประเภท  ผูมุ้ง่ความส าเรจ็ (Achievers) 
ขอ้ 3. แทนบคุคลประเภท  ผูอ้นรุกัษ์นิยม  (Believers) 
ขอ้ 4. แทนบคุคลประเภท  นกัปฏิบตัิ (Makers) 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
ซึ่งเป็นค  าถามแบบมาตราสว่น (Rating Scale) ตามแบบมาตรวดัของ (Likert Scale) โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามประกอบดว้ยค  าถาม 16 ขอ้ มีระดบัการวดัขอ้มลูประเภท (Ratio Scale )  โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยค  าถามท่ีใช้ระดับการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้  

5  หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไมแ่น่ใจ  
2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
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1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 
เมื่อรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใชร้ะดบัคะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง

มาพิจารณาระดบัความถ่ี มีวิธีการค  านวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (Interval Scales) โดย
ใชส้ตูรดงันี ้วิเชียร เกตสุิงห ์(2545) ซึ่งค่าเฉลี่ยระดบัความส าคญัแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
สามารถแสดงไดด้งันี ้

คา่เฉล่ียท่ีวดัได ้4.21 – 5.00  หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ียท่ีวดัได ้3.41 – 4.20  หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบัมาก 

คา่เฉล่ียท่ีวดัได ้2.61 – 3.40  หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ียท่ีวดัได ้1.81 – 2.60  หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบันอ้ย 

คา่เฉล่ียท่ีวดัได ้1.00 – 1.80  หมายถึงผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศกึษาขอ้มลูจากต  ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบ เขตของแบบสอบถามซึ่ ง เ ก่ี ยวข้องกับ ท่ี อยู่ อาศัย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร และสรา้งแบบสอบถามเพ่ือใชท้  าการทดสอบ โดยแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้มา 
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์นิยามศพัท ์และกลุม่ตวัอย่างของงานวิจยัในครัง้นี  ้

3. สรา้งแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 4 สว่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

เพศ  
อาย ุ 
สถานภาพ  
ระดบัการศกึษา  
อาชีพ  
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รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย 
ดา้นสว่นประสมการตลาด 

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต VALs 
นกัคิด (Thinkers) 
ผูมุ้ง่ความส าเรจ็  (Achievers) 
ผูอ้นรุกัษ์นิยม  (Believers) 
นกัปฏิบตัิ (Makers) 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

1. น าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยสรา้งขึน้เสนอคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธต์รวจสอบและ
เสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. น าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธเ์รียบรอ้ยแลว้ หรือแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงเสรจ็สมบรูณไ์ปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริโภค
จ านวน 30 ชดุ แลว้น าผลท่ีไดไ้ปใชท้  าการวิเคราะหห์าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหา
คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) กัลยา วานิชยบ์ญัชา (2550) 
ค่าแอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดับของความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่า
ระหว่าง 0 <α< 1 โดยค่าท่ีใกลเ้คียง 1 มากแสดงถึงความเช่ือมั่นท่ีสงู โดยทั้งนีค้่าความเช่ือมั่นท่ี
ยอมรบัไดจ้ะตอ้งมีค่าเกิน 0.70 กัลยา วานิชยบ์ญัชา (2546) โดยผลการทดสอบคา่ความเช่ือมั่น
เรียงตามขอ้มลูแตล่ะดา้น มีผลดงันี ้ 

ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์  มีคา่ความเช่ือมั่น  0.772 
2.ดา้นราคา    มีคา่ความเช่ือมั่น  0.721 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย  มีคา่ความเช่ือมั่น  0.796 
4.ดา้นการสง่เสริมการตลาด  มีคา่ความเช่ือมั่น  0.870 

 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดโดยรวม    มีคา่ความเช่ือมั่น 0.845                           
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมการการตลาด 
รูปแบบการด  าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร” ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูดงันี ้

  1. ขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ศกึษาเอกสารขอ้มลูจาก
ต  ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตา่ง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 

  2. ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) ไดม้าจากการใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ  านวน 400 ชดุ โดยการตอบแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง (Self-respond Questionnaire) ตามสถานท่ีท่ีก  าหนดไว ้จนไดข้อ้มลูจากกลุม่
ตวัอย่างครบตามจ านวนท่ีไดก้  าหนดไว ้

 
2. การจัดกระท าข้อมูลและวเิคราะหข้์อมูล 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing)  น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบรูณข์องแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 

2. การลงรหัส (Coding) แบบสอบถาม และน าข้อมูลต่าง ๆ มาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์ดยโปรแกรมวิเคราะหท์างสงัคมศาสตร ์

3. ท าการวิเคราะหข์อ้มลูตา่ง ๆ ของแบบสอบถามและท าการทดสอบสมมติฐาน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติิเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้สถติิ ดังนี ้ 

1.คา่รอ้ยละ (Percentage)  เพ่ือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามสว่นท่ี 
1 เก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์และส่วนท่ี  4 เก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

2.ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
เก่ียวกับปัจจัยสว่นประสมการตลาด สว่นท่ี 3 เก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต VALs และ
สว่นท่ี 4 เก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

3.ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มลูจาก
แบบสอบถามสว่นท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจัยสว่นประสมการสง่เสริมการตลาด สว่นท่ี 3 เก่ียวกบัลกัษณะ
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รูปแบบการด  าเนินชีวิต VALs และสว่นท่ี 4 เก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

 
2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติิอนุมาน (Inferential statistics) สถติิเชงิอ้างองิจะ

เกี่ยวกับการประมาณค่า (Estimation) และการทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis testing) มี
ดังนี ้

1.ใชส้ถิติวิเคราะหค์า่ที (Independent t-test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน โดยท าการทดสอบกับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

2.ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ ในกรณีท่ีคา่ความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนัโดยท าการทดสอบกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะประชากร 
ศาสตร ์และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 รูปแบบการด  าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

3.ใชส้ถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ไม่แตกตา่งกนั และคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ โดยท าการทดสอบกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 รูปแบบการด  าเนินชีวิต กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

4.ใช้สถิติ Brown-Forsythe  (B)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างของ
คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกัน 
โดยท าการทดสอบกับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
รูปแบบการด  าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม 

5.ใช้สถิติ Dunnett’s T3 เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน โดยท าการ
ทดสอบกับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 รูปแบบการ
ด  าเนินชีวิต กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
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6.ใชส้ถิติวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s product-moment 
coefficient) โดยท าการทดสอบกับ สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด กับด้าน
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยันี ้มีดงันี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 

1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545, p. 38) 
เมื่อ  P แทน คา่รอ้ยละ หรือ % (Percentage) 

ƒ แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นคา่รอ้ยละ 
n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด หรือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 คา่เฉล่ีย (Mean)  
เมื่อ   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)  
เมื่อ S.D. แทน ค่าเบ่ี ยงแบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ม

ตวัอย่าง 

 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 n   แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

2. สถิติท่ีใชท้ดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α - 

Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548, pp. 449-450) 
 
Cronbach’s Alpha  =     

 
เมื่อ  k แทน จ านวนค าถาม 
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 แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค  าถาม
ตา่ง ๆ 

 แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค  าถาม 
3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistic) 

3.1 ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุม่ ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent t-test) (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544, p. 178) 

ในกรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้สองกลุม่เท่ากนั  
 

    
สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ  
 
เมือ่ 

 =  คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t-distribution 

     =  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ท่ี i : i = 1, 2 

 =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

 =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

 =  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่าง ทัง้ 2 กลุม่ใน
กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้สองกลุม่ไมเ่ท่ากนั  

   
 

ในกรณีท่ี โดยท่ี  คือ คา่องศาอิสระ 
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เมื่อ   = คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t-distribution 

    = คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ท่ี i : i = 1, 2 

   =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

   =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

   = คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

 = คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

 =  ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
3.2 คา่สถิติ F-test ใชวิ้เคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) ใชท้ดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
 
ตาราง 2 ตารางแสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 
 
 
 

 
 

เมื่อ    =  คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน F-distribution 
    =  ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระวา่งกลุ่ม (k-1) 

และภายในกลุม่ (n-k) 
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    =  จ านวนกลุ่มของตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ
สมมติฐาน 

  =  จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอย่าง 
       =  Degree of freedom ส าห รับความแปรผัน

ระหวา่งกลุม่ 
       =  Degree of freedom ส าห รับความแปรผัน

ภายในกลุม่ 
          =  ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม (Between Sum 

of Squares) 
 =  ผลรวมก าลงัสองภายในกลุ่ม (Within Sum of 

Squares) 
   =  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

(Mean Square between groups) 
   =  คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

(Mean Square within groups) 
กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่ง

เป็นรายคู่ ท่ีระดบันัยส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใชส้ตูร LSD หรือ 
Fisher’s Least Significant Difference เพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน(กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546, p. 333) 

 

 

เมื่อ (   ) 

 = ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n – k  

 =  คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ ( ) 

  =  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี i 

  =  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี j 
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             A  =  คา่ความคลาดเคลื่อน 

3.3 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe () กรณีคา่ความ
แปรปรวนของกลุม่ไมเ่ท่ากนั (Hartung, 2001, p. 300) ใชส้ตูร ดงันี ้

   

โดย    

เมื่อ     β  =  คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณา
ใน Brown-forsythe 

  =  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

    =  คา่ความแปรปรวนภายในกรณีท่ี โดยท่ี  คือ 
คา่องศาอิสระ 

 

   
เมื่อ   = คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t-distribution 

    = คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ท่ี i : i = 1, 2 

   =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

   =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

   = คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

 = คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

 =  ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
3.2 คา่สถิติ F-test ใชวิ้เคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) ใชท้ดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
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ตาราง 3 ตารางแสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
 

 
 
 

 
 
 

  =  จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
    =  ขนาดกลุม่ของตวัอย่าง 
    =  ขนาดประชากร 
    =  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่ง
เป็นรายคู ่ท่ีระดบันัยส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใชส้ตูร Dunnett T3 
(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2545, p. 116) ใชส้ตูร ดงันี ้  

 

   

 
เมื่อ    =  คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t-distribution 
    =  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

    =  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี i 

    =  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี j 
    =  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี i 
    =  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี j 

 
3.4 สถิติคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson product 

moment correlation coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) เพ่ือใชห้าคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปร 2 ตวั ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 มีสตูรดงันี ้
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rxy =
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2(𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2]
 

 
เมื่อ   𝑟𝑥𝑦  แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

   ∑𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนชดุ X 
   ∑y แทน ผลรวมของคะแนนชดุ Y 

   ∑𝑥2 แทน ผลรวมของชดุคะแนน X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

∑𝑦2 แทน ผลรวมของชดุคะแนน Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
   ∑𝑥𝑦  แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนชดุ X และ Y 

ทกุคู ่
   𝑛 แทน จ านวนคน หรือกลุม่ตวัอย่าง 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ จะมีคา่ระหวา่ง   -1 ≤  r  ≤ 1 ความหมายของคา่ r  คือ   
คา่ r เป็น ลบ แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม  
คา่ r เป็น บวก แสดงวา่ x และ y  มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั  
ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดยีวกนั 

และมีความสมัพนัธก์นัมาก   
ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม

กนัและมี ความสมัพนัธก์นัมาก  
ถา้ r =  0 แสดงวา่ x และ y แสดงวา่ไมม่ีความสมัพนัธก์นั   
ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ x และ y  มีความสมัพนัธก์นันอ้ย   

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2545, pp. 
350-351) มีดงันี ้ 

0.01 – 0.20  หมายถึง มีคา่ความสมัพนัธต์  ่ามาก 
0.21 – 0.40  หมายถึง มีคา่ความสมัพนัธต์  ่า 
0.41 – 0.60  หมายถึง มีคา่ความสมัพนัธป์านกลาง 
0.61 – 0.80  หมายถึง มีคา่ความสมัพนัธส์งู 
0.81 – 0.99  หมายถึง มีคา่ความสมัพนัธส์งูมาก 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่องการศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมการตลาด รูปแบบการด  าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̄   แทน คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t  แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t – distribution  
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
F-prob แทน คา่ความน่าจะเป็นส  าหรบับอกนัยส  าคญัทางสถิติ (ในตาราง F-

test)  
F-ratio แทน คา่ท่ีใชพิ้จารณา F-distribution  
LSD แทน Least Significant Difference 
r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
Sig  แทน ระดับนัยส  าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐาน 
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0 
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การน าเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยั

ครัง้นี ้ผูศ้กึษาไดวิ้เคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มลูปัจจยัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ไดแ้ก่ นกัคิด (Thinkers) ผู้
มุง่ความส าเรจ็  (Achievers) ผูอ้นรุกัษนิ์ยม (Believers) นกัปฏิบตัิ (Makers) 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา การแสวงหาทางเลือก การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั  

สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

ผลการวเิคราะหข้์อมูล 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
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ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหด์งันี ้

 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้นและ
ภาพรวม ดงันี ้
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่(คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 59 14.70 
 หญิง 341 85.30 

 รวม 400 100.00 
2. อาย ุ 21 – 30 ปี 104 26.00 
 31 – 40 ปี 229 57.20 
 41 – 50 ปี 58 14.50 
 51 – 60 ปี 9 2.30 
 61 ปี ขึน้ไป 0 0.00 

 รวม 400 100.00 
3. สถานภาพ โสด 274 68.50 
 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 114 28.50 
 หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่  12 3.00 

 รวม 400 100.00 
4. ระดับการศกึษา ต ่ากวา่ปริญญาตร ี 33 8.20 
 ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 176 44.00 
 สงูกวา่ปริญญาตร ี 191 47.80 

 รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่(คน) ร้อยละ 
5. อาชพี นกัศกึษา 57 14.20 

 พนกังานบริษัทเอกชน/
ลกูจา้ง 

245 61.20 

 ขา้ราชการ/พนกังาน 
รฐัวิสาหกิจ 

20 5.00 

 ประกอบธรุกิจสว่นตวั/
อาชีพอิสระ 

65 16.30 

 อ่ืน ๆ เช่น แมบ่า้น 13 3.30 
 รวม 400 100.00 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10.001 – 20,000 บาท 36 9.00 
 20,001 – 30,000 บาท 132 33.00 
 30,001 – 40,000 บาท 67 16.80 
 40,001 – 50,000 บาท 45 11.20 
 50,001 บาทขึน้ไป 120 30.00 

 รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 4 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามในการ

วิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
1. เพศ พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 341 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 85.30 และเพศชาย จ  านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.70 
2. อาย ุพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 229 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 57.20 รองลงมาคือ อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.00 อาย ุ41-50 
ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 อาย ุ51-60 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.30 และอาย ุ
61 ปี ขึน้ไป จ  านวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ตามล าดบั 

3. สถานภาพทางครอบครวั พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 274 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ  านวน 114 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 28.50 และสถานภาพหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 
ตามล าดบั 

4. ระดบัการศกึษา พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูกวา่
ปริญญาตรี จ  านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.80 รองลงมาคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 
176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.00 และต  ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.20 
ตามล าดบั 

5. อาชีพ 
พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจา้ง จ  านวน 

245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.20 รองลงมาคือ ประกอบธรุกิจสว่นตวั จ  านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
16.30 นกัศกึษา จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.20 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ  านวน 20 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 และ แมบ่า้น จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.30 ตามล าดบั 

6. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดต้อ่เดือน 
20,001-30,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00  รองลงมาคือ มากกวา่ 50,001 บาท
ขึน้ไป จ  านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 รายไดต้อ่เดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 67 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 16.80 รายไดต้อ่เดือน 40,001 -50,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.20 
และรายไดต้อ่เดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 

เน่ืองจากขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุมีความถ่ีในกลุม่ย่อยคอ่นขา้งต  ่า 
ดงันัน้ผูวิ้จยัไดท้  าการรวบรวมกลุม่ขอ้มลูใหม ่เพ่ือใหก้ารกระจายของขอ้มลูมีความสม ่าเสมอ และ
เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดก้ลุม่ขอ้มลูใหม่ดงันี ้

 
ตาราง 5 แสดงจ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จัดกลุ่ม
ใหม ่
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่(คน) ร้อยละ 
1. อาย ุ 21 – 30 ปี 104 26.00 
 31 – 40 ปี 229 57.30 
 41 ปี ขึน้ไป 67 16.70 

 รวม 400 100.00 
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ผลการวิเคราะหท่ี์จดักลุม่ใหมต่ามตาราง 5 พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

1.อาย ุ
พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 57.3 รองลงมาคือ อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.3 และอาย ุ41 ปีขึน้ไป 
จ  านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.7 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ดงันี ้
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้น 
ดงันี ้
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  𝑿 S.D. 
แปลผลระดับความ

คดิเหน็ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.98 0.499 ระดบัมาก 
ดา้นราคา 3.84 0.512 ระดบัมาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย 3.73 0.598 ระดบัมาก 
ดา้นการสง่เสริมการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวม 

3.68 
3.81 

0.662 
0.568 

ระดบัมาก 
ระดับมาก 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหปั์จจยัสว่นประสมการตลาดโดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเหน็ตอ่ปัจจยัสว่นประสมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.81 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ยตอ่ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98  3.84  3.73  3.68  ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดงันี ้

 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 𝑋 S.D. 
แปลผล

ระดับความ
คดิเหน็ 

1. สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายไดร้บัการรบัรองตราสินคา้คณุภาพ
และปลอดภยั (เครื่องหมาย Q) 

4.09 0.713 ระดบัมาก 

2. สินคา้เกษตรอินทรียม์ีความสะอาด สดใหม ่ 4.08 0.648 ระดบัมาก 
3. สินคา้มีความหลากหลาย 3.69 0.781 ระดบัมาก 
4. การออกแบบฉลากสินคา้มีภาพประกอบหรือลวดลายท่ี
ดงึดดูใจ 

3.82 0.770 ระดบัมาก 

4. บรรจภุณัฑม์ีความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 4.13 0.769 ระดบัมาก 
ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม 3.98 0.499 ระดบัมาก 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98  
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ ประกอบดว้ย บรรจุภณัฑม์ีความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าท่ีวางจ าหน่ายได้รับการรับรองตราสินค้าคุณภาพและปลอดภัย 
(เครื่องหมาย Q) สินค้าเกษตรอินทรีย์มีความสะอาด สดใหม่ การออกแบบฉลากสินค้ามี
ภาพประกอบหรือลวดลายท่ีดงึดดูใจ สินคา้มีความหลากหลาย โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.13  4.09  
4.08  3.82 และ 3.69 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคา ดงันี ้
 

ด้านราคา 𝑋 S.D. 
แปลผลระดับ
ความคดิเหน็ 

1. สินคา้เกษตรอินทรียม์หีลายระดบัราคาใหเ้ลือก 3.64 0.792 ระดบัมาก 
2. คณุคา่ของสินคา้เหมาะสมกบัราคา 4.07 0.605 ระดบัมาก 
3. ปริมาณสินคา้เหมาะสมกบัราคาสินคา้เกษตร
อินทรียม์ีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

3.74 0.674 ระดบัมาก 

4. มีฉลากราคาสินคา้ท่ีชดัเจน 4.03 0.619 ระดบัมาก 
5. มีสว่นลดราคาสินคา้พิเศษตามฤดกูาล เชน่ ผลไม้
ตามฤดกูาล 

3.68 0.809 ระดบัมาก 

ดา้นราคาโดยรวม 3.84 0.512 ระดบัมาก 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย

มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.84  
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ประกอบด้วย คุณค่าของสินค้า

เหมาะสมกับราคา มีฉลากราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ปริมาณสินคา้เหมาะสมกบัราคา มีส่วนลดราคา
สินคา้พิเศษตามฤดกูาล เช่น ผลไมต้ามฤดกูาล สินคา้เกษตรอินทรียม์ีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07  4.03  3.74  3.68  และ 3.64  ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ  าหน่าย ดงันี ้
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 𝑋 S.D. 
แปลผลระดับ
ความคดิเหน็ 

1. มีช่องทางการจ าหน่ายผา่นรา้นคา้เฉพาะทาง 3.90 0.747 ระดบัมาก 
2. มีการจดัแสดงสินคา้เป็นสดัสว่นหมวดหมูช่ดัเจน 3.92 0.713 ระดบัมาก 
3. มีสถานท่ีจดัจ  าหน่ายหลายสาขา 3.53 0.898 ระดบัมาก 
4. ช่วงเวลาเปิด-ปิดรา้นคา้มีความเหมาะสม 3.65 0.695 ระดบัมาก 
5. มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ออนไลนท์าง website 
รา้นคา้ 

3.73 0.834 ระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายโดยรวม 3.73 0.598 ระดบัมาก 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73  
เมื่อพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุขอ้ ประกอบดว้ย มีการจดัแสดงสินคา้เป็น

สดัสว่นหมวดหมูช่ดัเจน มีช่องทางการจ าหน่ายผา่นรา้นคา้เฉพาะทาง มีช่องทางการจ าหน่าย
สินคา้ออนไลนท์าง website รา้นคา้ ช่วงเวลาเปิด-ปิดรา้นคา้มีความเหมาะสม มีสถานท่ีจดั
จ  าหน่ายหลายสาขา โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.92  3.90  3.73  3.65  และ 3.53  ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นการ
สง่เสริมการตลาด ดงันี ้

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 𝑋 S.D. 
แปลผลระดับ
ความคดิเหน็ 

1. รา้นคา้มีการสง่เสริมการขายท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของท่าน เช่น การลด แลก แจก แถม 

3.70 0.803 ระดบัมาก 

2. ประชาสมัพนัธโ์ดยการจดันิทรรศการเพ่ือใหข้อ้มลู
และจ าหน่ายสนิคา้เกษตรอินทรีย ์

3.65 0.815 ระดบัมาก 

3. พนกังานขายมีความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้และคณุสมบตัิ
สินคา้ 

3.88 0.708 ระดบัมาก 

4. สื่อออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธ ์เชน่Facebook, 
Line สามารถเขา้ถึงลกูคา้อย่างทั่วถึง 

3.76 0.939 ระดบัมาก 

5. ระบบสมาชิกจงูใจใหใ้ชบ้ริการเป็นประจ า 3.47 0.752 ระดบัมาก 
ดา้นการสง่เสริมการตลาดโดยรวม 3.68 0.662 ระดบัมาก 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.68  
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ประกอบดว้ย พนักงานขายมีความรู ้

เก่ียวกับสินคา้และคุณสมบัติสินค้า สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook, Line 
สามารถเขา้ถึงลกูคา้อย่างทั่วถึง รา้นคา้มีการสง่เสริมการขายท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน เช่น 
การลด แลก แจก แถม ประชาสมัพันธโ์ดยการจัดนิทรรศการเพ่ือให้ขอ้มูลและจ าหน่ายสินคา้
เกษตรอินทรีย ์ระบบสมาชิกจูงใจใหใ้ชบ้ริการเป็นประจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88  3.76  3.70  
3.65  และ 3.47  ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ไดแ้ก่ นกัคิด (Thinkers) ผูม้ ุง่

ความส าเรจ็ (Achievers) ผูอ้นรุกัษ์นิยม (Believers) นกัปฏิบตัิ (Makers) โดยมีรายละเอียดผล
การวิเคราะหด์งันี ้

 



  80 

ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ดงันี้ 
 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามใน

การวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปร 4 ประเภท คือ นกัคิด (Thinkers) ผูม้ ุง่
ความส าเรจ็ (Achievers) ผูอ้นรุกัษ์นิยม (Believers) นกัปฏิบตัิ (Makers) ไดด้งันี ้ 

ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต พบวา่สว่นใหญ่อยูใ่นประเภท นกัปฏิบตัิ (Makers) จ  านวน 
164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.00 รองลงมาคือ ผูมุ้ง่ความส าเรจ็ (Achievers) จ  านวน 141 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 35.20  นกัคิด (Thinkers) จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.80  และผูอ้นรุกัษ์นิยม 
(Believers) จ านวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ตามล าดบั 

จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีลกัษณะรูปแบบการด  าเนิน
ชีวิตประเภท นกัปฏิบตัิ (Makers) 

รูปแบบการด าเนินชวีติ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ท่านเป็นผูท่ี้มีวฒุิภาวะและความรบัผิดชอบสงู การศกึษาสงู 
ชอบเพ่ิมเติมความรูใ้หต้นเองอยูเ่สมอ ชอบแสวงหาขอ้มลู
หลายๆ ดา้นเพ่ือการตดัสินใจ มีความเป็นมืออาชีพ  มกัเลอืก
ซือ้สินคา้ท่ีคุม้คา่ มีคณุภาพ หรือสินคา้ตามคา่นิยม 

95 23.80 

ท่านเป็นผูท่ี้มเีป้าหมายในชีวิตชดัเจน  มหีนา้ท่ีการงานท่ีมั่นคง 
มุง่เนน้ครอบครวัและการท างาน ชอบใชส้ินคา้ท่ีช่วยอ  านวย
ความสะดวก  มีคณุคา่และคณุภาพสงู หรือสินคา้ท่ีสะทอ้น
ความส าเรจ็หรือ ฐานะทางสงัคม 

141 35.20 

ท่านเป็นผูท่ี้เครง่ครดัในความเช่ือและหลกัการ ยดึถือ
ครอบครวั ศาสนา และชมุชนเป็นหลกั มกันิยมซือ้สนิคา้ท่ีผลิต
ในประเทศ 

0 0.00 

ท่านเป็นผูท่ี้มคีวามเป็นตวัของตวัเอง ใหค้วามส าคญัตอ่การ
พึ่งพาตนเอง เนน้การกระท าและลงมือ ปฏิบตัิจริง ไมส่นใจใน
วตัถนิุยม นิยมซือ้สนิคา้ท่ีจ  าเป็นตอ่การด  าเนินชีวิตประจ าวนั 

164 41.00 

 400 100.00 
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ตอนที ่4 พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมนิผลทางเลือก 
การตดัสินใจซือ้ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหด์งันี ้

 
ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ ดงันี  ้
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 𝑋 S.D. 
แปลผลระดับ
ความคดิเหน็ 

1. การรับรู้ปัญหา    
1.1 ท่านเลือกซือ้สินคา้จาก 
กระแสนิยม 

3.31 0.824 ระดบัมาก 

1.2 การโฆษณาผา่นสื่อ Social เชน่ Facebook, 
Instagram ท าใหท้่านสนใจซือ้สินคา้  

3.80 0.786 
ระดบัปาน
กลาง 

1.3 ท่านตอ้งการซือ้สินคา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ าวนั 

4.33 0.637 
ระดบัมาก
ท่ีสดุ 

การรับรู้ปัญหาโดยรวม 3.74 0.554 ระดับมาก 
2. การแสวงหาทางเลือก    

2.1 ท่านศึกษาข้อมูลประโยชน์สินค้าเกษตร
อินทรียจ์ากขอ้มลูทางอินเตอรเ์นท 

3.89 0.764 ระดบัมาก 

2.2 ท่านซือ้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากการทดลอง
บริโภคสินคา้ดว้ยตนเอง 

3.81 0.705 ระดบัมาก 

2.3 ท่านซือ้สินคา้เกษตรอินทรีย ์
เพราะบคุคลภายในครอบครวั 3.63 0.860 ระดบัมาก 

การแสวงหาทางเลือกโดยรวม 4.05 0.507 ระดับมาก 
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3. การประเมินผลทางเลือก    
3.1 ท่านสนใจบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย ์ 3.84 0.691 ระดบัมาก 
3.2 ท่านเลือกซื้อสินคา้เกษตรอินทรีย์จากตรา
สินคา้ท่ีเช่ือถือ 

4.02 0.697 ระดบัมาก 

3.3 ท่านมีการเปรียบเทียบคณุสมบัติสินคา้ก่อน

ซือ้ 3.97 0.675 ระดบัมาก 

การประเมินผลทางเลือกโดยรวม 3.90 0.435 ระดับมาก 
4. การตัดสินใจซือ้    

4.1 ท่านพิจารณาจากคณุสมบัติของสินคา้และ

บริการเป็นหลกัในการตดัสินใจซือ้ 4.16 0.563 ระดบัมาก 

4.2 ท่านคิดวา่การสง่เสริมการขาย เช่น ลด แลก 

แจก แถม ท าใหท้่านตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ 3.97 0.709 ระดบัมาก 

 4.3 ท่านใชเ้วลาตดัสินใจซือ้สินคา้ภายในรา้นคา้

ไดอ้ย่างรวดเรว็  3.76 0.707 ระดบัมาก 

การตัดสินใจซือ้โดยรวม 3.81 0.446 ระดับมาก 
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้    

5.1 ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมตอ่รา้นคา้ 4.01 0.490 ระดบัมาก 

 5.2 ในอนาคตท่านจะซือ้สินคา้ในรา้นคา้อย่าง

ตอ่เน่ือง 3.88 0.510 ระดบัมาก 

 5.3 ท่านจะแนะน ารา้นคา้กบับคุคลรอบตวั  3.81 0.638 ระดบัมาก 

พฤติกรรมการซือ้โดยรวม 3.89 0.420 ระดับมาก 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นขอ้มลูพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูปั้ญหา มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.74 อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านตอ้งการซือ้สินคา้ท่ีอ  านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การ
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โฆษณาผา่นสื่อ Social เช่น Facebook, Instagram ท าใหท้่านสนใจซือ้สินคา้ และท่านเลือกซือ้
สินคา้จากกระแสนิยม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มาก และ ปานกลาง ตามล าดบั โดยมคีา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.33 3.80 และ 3.131 ตามล าดบั 

ดา้นการแสวงหาทางเลือก มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.05 อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านศกึษาขอ้มลูประโยชนส์ินคา้เกษตรอินทรยีจ์ากขอ้มลูทาง
อินเตอรเ์นท ท่านซือ้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากการทดลองบริโภคสินคา้ดว้ยตนเอง และท่านซือ้
สินคา้เกษตรอินทรยีเ์พราะบคุคลภายในครอบครวั อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.89 3.81 และ 3.63 ตามล าดบั 

ดา้นการตดัสินใจซือ้ มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.81 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ้ประกอบดว้ย ท่านพิจารณาจากคณุสมบตัิของสินคา้และบริการเป็นหลกัในการตดัสินใจซือ้ 
ท่านคิดวา่การสง่เสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม  ท าใหท้่านตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ และ ท่าน
ใชเ้วลาตดัสินใจซือ้สินคา้ภายในรา้นคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.16 3.97 และ 3.76 ตามล าดบั 

ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.89 อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านมคีวามพึงพอใจโดยรวมตอ่รา้นคา้ ในอนาคตท่านจะซือ้สินคา้
ในรา้นคา้อย่างตอ่เน่ือง และ ท่านจะแนะน ารา้นคา้กบับคุคลรอบตวั อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.01 3.88 และ 3.81 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผูวิ้จยัไดท้  าการ

วิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานที ่1 ผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั ในสว่นนีส้ามารถแบ่งสมมติฐานย่อยตามขอ้มลูลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์จ  าแนกตามตวัแปร ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีเพศแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 
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H1 : ผูบ้ริโภคท่ีเพศแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบคา่โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างทัง้
สองกลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 ตอ่เมื่อคา่ p มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ 
โดยใช ้Leven’s Test ซึ่งตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0 :   คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 13 แสดงผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของ พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เกษตรอนิทรียจ์ากวสิาหกิจเพือ่สังคม 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

     F      Sig. 
การรบัรูปั้ญหา 1.794 0.181 
การแสวงหาทางเลือก 0.252 0.616 
การประเมินผลทางเลือก 7.131* 0.008 
การตดัสินใจซือ้ 30.625* 0.000 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 30.009* 0.000 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 13 ผลทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศโดยใช ้Levene’s 
Test ไดด้งันี ้

ด้านการรับรูปั้ญหา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.181 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั จึงใชก้ารทดสอบคา่ 
t กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 
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ดา้นการแสวงหาทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.616 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือ
ไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั จึงใชก้ารทดสอบ
คา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 

ดา้นการประเมินผลทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกัน จึงใชก้ารทดสอบ
คา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal variances not assumed) 

ดา้นการตดัสินใจซือ้ พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกัน จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณี
คา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal variances not assumed) 

ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงใชก้ารทดสอบ
คา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal variances not assumed) 

 
ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จาก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนัจ  าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เกษตรอนิทรียจ์าก
วสิาหกิจเพือ่สังคม 

 
 
เพศ 

t-test for Equality of Means 

𝑿 S.D.    t df Sig. 

การรบัรูปั้ญหา ชาย 3.49 0.460 -3.947* 398.000 0.000 
 หญิง 3.79 0.558    
การแสวงหาทางเลือก ชาย 3.85 0.526 -3.298* 398.000 0.001 
 หญิง 4.08 0.496    

การประเมินผลทางเลือก ชาย 3.72 0.533    
 หญิง 3.93 0.409 -2.821* 70.282 0.006 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเ์กษตร
อนิทรียจ์าก

วสิาหกิจเพือ่สังคม 

 
 
 
เพศ 

t-test for Equality of Means 

𝑿 S.D.   t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้          ชาย 3.61 0.610    
          หญิง 3.85 0.402 -2.870* 66.980 0.005 

พฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ 

ชาย 3.66 0.589   0.000 

 หญิง 3.93 0.370 -3.390* 66.141 0.001 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม แตกตา่งกนั จ  าแนกตามเพศ ไดด้งันี ้
ดา้นการรบัรูปั้ญหา พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมเีพศแตกตา่งกนัมี การรบัรูปั้ญหาแตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั โดยเพศหญิงมี
คา่เฉล่ียท่ี 3.79 มากกวา่เพศชายซึ่งมีคา่เฉล่ีย 3.49 

ดา้นการแสวงหาทางเลือก พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมี การแสวงหาทางเลือก
แตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวิจยั โดย
เพศหญิงมีคา่เฉล่ียท่ี 4.08 มากกวา่เพศชายซึ่งมีคา่เฉล่ีย 3.85 

ดา้นการประเมินผลทางเลือก พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมี การประเมินผล
ทางเลือกแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการ
วิจยั โดยเพศหญิงมีคา่เฉล่ียท่ี 3.93 มากกวา่เพศชายซึ่งมคีา่เฉล่ีย 3.72 
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ดา้นการตดัสินใจซือ้ พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมเีพศแตกตา่งกนัมี การประเมินผลทางเลือก
แตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวิจยั โดย
เพศหญิงมีคา่เฉล่ียท่ี 3.85 มากกวา่เพศชายซึ่งมีคา่เฉล่ีย 3.61 

ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมี การประเมินผล
ทางเลือกแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการ
วิจยั โดยเพศหญิงมีคา่เฉล่ียท่ี 3.93 มากกวา่เพศชายซึ่งมคีา่เฉล่ีย 3.66 
 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

H0 :ผูบ้ริโภคท่ีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :ผูบ้ริโภคท่ีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส  าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ทั้งนี ้จะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไมแ่ตกตา่งกนัใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และถา้
คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test 
ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ โดยใช ้Leven’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 15 แสดงผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ  าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรียจ์าก

วสิาหกิจเพือ่สังคม 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 17.303* 2 397 0.000 
การแสวงหาทางเลือก 3.509* 2 397 0.031 
การประเมินผลทางเลือก 0.350 2 397 0.705 
การตดัสินใจซือ้ 0.355 2 397 0.701 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 0.927 2 397 0.397 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ  าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s Test ไดด้งันี ้
การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 

การแสวงหาทางเลือก พบวา่ การแสวงหาทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
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การประเมินผลทางเลือก พบว่า การประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.705 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

การตัดสินใจซื้อ พบว่า การตัดสินใจซื้อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.701 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน จึงใชส้ถิติ 
F-test ในการทดสอบ 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.397 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

 
ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
การรบัรูปั้ญหา 6.458* 2 299.337 0.002 
การแสวงหาทางเลือก 27.591* 2 211.225 0.000 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามอายโุดยใช ้Brown-Forsythe ไดด้งันี ้
การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีอายแุตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานทางการวิจัย จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการรบัรูปั้ญหา จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่
ดว้ย Dunnett’s T3 
 

อาย ุ 𝑿           21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

21-30 ปี 3.57                             - 

                 - 
-0.219* 

(0.001) 
-0.171* 
(0.017) 

31-40 ปี 
 

41 ปีขึน้ไป 
 

3.78 
 
3.74 
 

0.219* 
(0.001) 
0.171* 
(0.017) 

   - 
   - 
   - 
   - 

0.048 
(0.796) 
   - 
   - 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 เปรียบเทียบความแตกตา่งดา้นการรบัรูปั้ญหา จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่

ดว้ย Dunnett’s T3 พบวา่  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี กับ อายุระหวา่ง 21-30 ปีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 

ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดา้นการรับรูปั้ญหา มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ  21- 30 ปี มีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเท่ากบั 0.219 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป กับ อายุระหว่าง 21-30 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดา้นการรับรูปั้ญหา มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ  21- 30 ปี มีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเท่ากบั 0.171  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแสวงหาทางเลือก จ าแนกตามอาย ุ
เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 
 
อายุ 𝑿 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
21-30 ปี 3.70 - 

- 
-0.451* 

(0.000) 
-0.232* 
(0.006) 

31-40 ปี 4.15 0.451* 
(0.000) 

- 
- 

0.219* 
(0.001) 

41 ปีขึน้ไป 
 

3.93 
 

0.232* 
(0.006) 

-0.219* 
(0.001) 

- 
- 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 18 เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นการแสวงหาทางเลือก  จ าแนกตามอาย ุ

เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี กับ อายุระหวา่ง 21-30 ปีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21- 30 ปี  
มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.451 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี กับ อายุ 41 ปีขึน้ไปมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้
ไปมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.219  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป กับ อายุระหว่าง 21-30 ปีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์
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เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเ์กษตร
อินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 21-30 
ปี มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.232 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F – test 

 
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑเ์กษตร
อนิทรียจ์ากวสิาหกิจ
เพือ่สังคม 

แหล่ง
ความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

การประเมินผลทางเลือก ระหวา่งกลุม่  5.775 2 2.888 16.461* 0.000 
 ภายในกลุม่ 69.646 397 0.175   
 รวม 75.432 399    

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 19 พบว่า การประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 

0.05  นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมี 
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผล
ทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการ
วิจัย จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้

 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อดา้น
การประเมินผลทางเลือก โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 
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อาย ุ 𝑿 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
21-30 ปี 3.83 - 

- 
-0.152* 

(0.014) 
0.144* 
(0.048) 

31-40 ปี 3.98 0.152* 
(0.014) 

- 
- 

0.297* 
(0.000) 

41 ปีขึน้ไป 
 

3.68 
 

-0.144* 
(0.048) 

-0.297* 
(0.000) 

- 
- 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 20 เทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ต่อดา้นการ

ประเมินผลทางเลือก โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 

0.048 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ41 ปีขึน้ไป มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.144 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก มากกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระหวา่ง 21-30 ปี มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.152 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
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ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ41 ปีขึน้ไป มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.297 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อดา้น
การตดัสินใจซือ้ โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 

 
อาย ุ 𝑿 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

21-30 ปี 3.70 - 

- 
-0.188* 

(0.003) 
0.042 

(0.578) 
31-40 ปี 3.88 0.188* 

(0.003) 
- 
- 

0.230* 
(0.000) 

41 ปีขึน้ไป 
 

3.65 
 

-0.042 
(0.578) 

-0.230* 
(0.000) 

- 
- 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 21 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั ตอ่ดา้น

การตดัสินใจซือ้ โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ
21-30 ปี มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.188 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดา้นการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
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ผลิตภณัฑ ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 
ปีขึน้ไป มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.230 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 

 
อาย ุ 𝑿 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

21-30 ปี 3.76 - 

- 
-0.185* 

(0.003) 
-0.032 
(0.653) 

31-40 ปี 3.95 0.185* 
(0.003) 

- 
- 

0.153* 
(0.004) 

41 ปีขึน้ไป 
 

3.79 
 

0.032 
(0.653) 

-0.153* 
(0.004) 

- 
- 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อ

ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตัดสินใจซื้อ 
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.185 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกัน อย่าง
มีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจ
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ซือ้ผลิตภณัฑ ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ
41 ปีขึน้ไป มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.153 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส  าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งนี ้จะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไมแ่ตกตา่งกนัใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และถา้
คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test 
ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Leven’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ตาราง 23 แสดงผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ  าแนกตามสถานภาพโดยใช ้Levene’s test 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรียจ์าก

วสิาหกิจเพือ่สังคม 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 7.160* 2 397 0.001 
การแสวงหาทางเลือก 1.974 2 397 0.140 
การประเมินผลทางเลือก 8.195* 2 397 0.000 
การตดัสินใจซือ้ 3.445* 2 397 0.033 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 11.315* 2 397 0.000 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม แตกตา่งกนั จ  าแนกตามสถานภาพ โดยใช ้Levene’s Test ไดด้งันี ้
การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 

การแสวงหาทางเลือก  พบว่า การแสวงหาทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.140 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่ง
กนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

การประเมินผลทางเลือก พบว่า การประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่าง
กนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

การตดัสินใจซือ้ พบว่า การตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000
ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่าง
กนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช ้Brown-Forsythe 

 
Robust Tests of Equality of 

Means 
Statistic df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 1.796 2 245.408 0.168 
การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซือ้ 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

2.873 
4.059 
1.716 

2 
2 
2 

107.957 
105.813* 
149.505 

0.208 
0.020 
0.183 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามสถานภาพโดยใช ้Brown-Forsythe ไดด้งันี ้
การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.168 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่น

คือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั 

การประเมินผลทางเลือก พบว่า การประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.208 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีสถานภาพ
แตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานทางการวิจยั 

การตดัสินใจซือ้ พบว่า การตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนั อย่าง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ 
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พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.183
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่ง
กันมี พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานทางการวิจยั 

 
ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช ้F-test 
 
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑเ์กษตร
อนิทรียจ์ากวสิาหกิจ
เพือ่สังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การแสวงหาทางเลือก ระหวา่งกลุม่  2.025 2 1.025 4.056* 0.018 
 ภายในกลุม่ 100.332 397 0.253   
 รวม 102.382 399    

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 พบว่า การแสวงหาทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งนอ้ยกว่า0.05  

นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานทางการวิจัย  จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้
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ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู่ระหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีผลต่อ
การแสวงหาทางเลือก โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 

 
สถานภาพ 𝑿 โสด สมรส หย่า 

โสด 4.06 - 
- 

0.004 
(0.942) 

0.421* 
(0.005) 

สมรส 4.06 - - 0.417* 
(0.007) 

หย่า 3.64 - - - 
     

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มี

ตอ่การแสวงหาทางเลือก โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่  
ผูบ้ริโภคท่ีโสด กับ หย่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูบ้ริโภคท่ีโสด มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
การแสวงหาทางเลือกมากกวา่ หย่า มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.421 

ผูบ้ริโภคท่ีสมรส กับ หย่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูบ้ริโภคท่ีสมรส มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
การแสวงหาทางเลือกมากกวา่ หย่า มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.417  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามสถานภาพเป็น
รายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

 
สถานภาพ 𝑿 โสด สมรส หย่า 

โสด 3.83 - 

- 
0.041 

(0.832) 
0.333* 
(0.008) 

สมรส 3.79 - 
- 

- 
- 

0.292* 
(0.025) 

หย่า 
 

3.50 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 27 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มี

ตอ่การตดัสินใจซือ้ โดยใชวิ้ธี Dunnett’s T3 พบวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีโสด กับ หย่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ี
โสดมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจ
ซือ้ มากกวา่หย่า มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.333 

ผูบ้ริโภคท่ีสมรส กับหย่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ี
สมรสมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจ
ซือ้ มากกวา่หย่า มีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.292 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมพีฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 
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H0 : ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนัใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เมื่อ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคูจ่ะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 และถา้
คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัใหท้ดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test 
ซึ่งจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เมื่อ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคูจ่ะน าไปเปรยีบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ โดยใช ้Leven’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 
 

ตาราง 28 แสดงผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของ พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เกษตรอนิทรียจ์ากวสิาหกิจเพือ่สังคม 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 8.477* 2 397 0.000 
การแสวงหาทางเลือก 0.221 2 397 0.801 
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การประเมินผลทางเลือก 3.159* 2 397 0.044 
การตดัสินใจซือ้ 0.621 2 397 0.538 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 0.927 2 397 0.397 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม แตกตา่งกนั จ  าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test ไดด้งันี ้
การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 

การแสวงหาทางเลือก  พบว่า การแสวงหาทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.801 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่ง
กนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

การประเมินผลทางเลือก พบว่า การประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 
ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่าง
กนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

การตัดสินใจซื้อ พบว่า การตัดสินใจซื้อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.358 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน จึงใชส้ถิติ 
F-test ในการทดสอบ 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.397 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

 
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
การรบัรูปั้ญหา 1.742 2 304.257 0.177 
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การประเมินผลทางเลือก 0.068 2 306.598 0.934 

 
จากตาราง 29 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม  จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช ้Brown-Forsythe ได้
ดงันี ้

การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.177 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่น
คือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี 
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา ไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั  

การประเมินผลทางเลือก พบว่า การประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.934 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานทางการวิจยั 
 
ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F – test 

 
พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เกษตรอนิทรียจ์าก
วสิาหกิจเพือ่สังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การแสวงหาทางเลือก ระหวา่งกลุม่  0.914 2 0.457 1.788 0.169 
 ภายในกลุม่ 101.468 397 0.256   
 รวม 102.382 399    

 
จากตาราง 30  พบว่า การแสวงหาทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.169 ซึ่งมากกวา่ 0.05  

นั่นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดา้นการแสวงหา
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ทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ทางการวิจยั 

 
ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F – test 

 
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเ์กษตร
อนิทรียจ์ากวสิาหกิจ

เพือ่สังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้ ระหวา่งกลุม่  3.112 2 1.556 8.100* 0.000 
 ภายในกลุม่ 76.256 397 0.192   
 รวม 79.368 399    

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 พบวา่ การตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05  นั่นคือ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดา้นการตัดสินใจซือ้ แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั จึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้
 
ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัต่อ
การตดัสินใจซือ้ โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 

 

ระดับการศกึษา 
 

𝑿 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกวา่ 
ปริญญาตรี 
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ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.74 - 0.141 
(0.090) 

0.279* 
(0.001) 

ปริญญาตรี 3.70 - - 0.138* 
(0.003) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.79 - - - 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่ง

กนั ตอ่การตดัสนิใจซือ้ โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาสงูกวา่ปริญญาตรี กับ ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาต  ่ากว่า

ปริญญาตรี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการ
ตดัสินใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาสงู
กวา่ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
การตดัสินใจซือ้มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาต  ่ากวา่ปริญญาตรี มีผลต่างของคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
0.279 

ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี กับ ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003  ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจ
ซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการ
ตดัสินใจซือ้มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาปริญญาตรีมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.138  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F – test  
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แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ระหวา่งกลุม่  0.854 2 0.427 2.443 0.088 
 ภายในกลุม่ 69.417 397 0.175   
 รวม 70.271 399    

 
จากตาราง 33 พบว่า พฤติกรรมภายหลังการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.088 ซึ่งมากกว่า 

0.05 นั่นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การซื้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ทางการวิจยั  

 
สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 
H0 : ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way analysis of variance) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส  าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งนี ้จะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไมแ่ตกตา่งกนัใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และถา้
คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test 
ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
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(Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Leven’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 34 แสดงผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามอาชีพ 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตร

อนิทรียจ์ากวสิาหกิจเพือ่สังคม 
Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 1.684 4 395 0.153 

การแสวงหาทางเลือก 5.118* 4 395 0.000 

การประเมินผลทางเลือก 3.734* 4 395 0.005 

การตดัสินใจซือ้ 5.919* 4 395 0.000 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 2.422* 4 395 0.048 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 34 ผลทดสอบคา่ความแปรปรวนดา้นพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 
ด้านการรับรูปั้ญหามีค่า Sig. เท่ากับ 0.153 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0)หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน จึงใชส้ถิติ F-Test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

ดา้นการแสวงหาทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบสมมติฐาน 
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ดา้นการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

ด้านการตัดสินใจซื้อ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบสมมติฐาน 

ดา้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา จ  าแนกตามอาชีพ 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรียจ์าก
วสิาหกิจเพือ่สังคม 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การรบัรูปั้ญหา  ระหวา่ง

กลุม่ 
4 3.724 0.931 3.094* 0.016 

 ภายใน

กลุม่ 

395 
118.873 0.301   

 รวม 399 122.598    

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา จ  าแนกตามอาชีพ 
โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.016 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกตา่งกนัมพีฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
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กบัสมมติฐานทางการวิจยัจึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ LSD 
เพ่ือเปรยีบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่
 
ตาราง 36 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ  ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F – test 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

แหลง่ความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การรบัรูปั้ญหา ระหวา่งกลุม่ 3.724 4 0.931 3.094* 0.016 
 ภายในกลุม่ 118.873 395 0.301   
 รวม 122.598 399    

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 36  พบว่า การรับรูปั้ญหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี 
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง กับสมมติฐานทางการวิจัย 
จึงท าการทดสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ LSD เพ่ือเปรียบเทียบ 
คา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้

 
ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 ตอ่การรบัรูปั้ญหา โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 
 

 

อาชพี  

นักศึกษา 
 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน/ 
ลูกจ้าง 

ข้าราชการ/ 
พนักงาน 
รัฐวสิาหกิจ 

ประกอบธุรกิ
จส่วนตัว/ 

อาชพีอสิระ 

แม่บ้าน 
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3.68 3.70 3.93 3.81 4.15 
นกัศกึษา 3.68 - -0.021 

(0.799) 
-0.249 
(0.081) 

-0.121 
(0.225) 

-0.470* 
(0.006) 

พนกังานบริษัท 
เอกชน/ ลกูจา้ง 

3.70 0.021 
(0.799) 

- -0.229 
(0.074) 

-0.100 
(0.191) 

-0.449* 
(0.004) 

ขา้ราชการ/ 
พนกังานรฐั 
วิสาหกิจ 

3.93 0.249 
(0.081) 

0.229 
(0.074) 

- 0.128 
(0.361) 

-0.221 
(0.260) 

ประกอบธรุกิจ 
สว่นตวั/ อาชีพ 
อิสระ 

3.81 0.121 
(0.225) 

0.100 
(0.191) 

-0.128 
(0.361) 

- -0.349 
(0.037) 

แมบ่า้น 4.15 0.470* 
(0.006) 

0.449* 
(0.004) 

0.221 
(0.260) 

0.349 
(0.037) 

- 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 37 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู่ระหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ตอ่ดา้น

การรบัรูปั้ญหาโดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแม่บา้น กับ นักศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 

หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ี่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแม่บา้น มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา มากกวา่อาชีพนกัศกึษา มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.470 

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพแม่บ้าน กับ พนักงานบริษัทเอกชน/ ลูกจ้าง มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ี่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแม่บา้น มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา มากกวา่อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ ลกูจา้ง 
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.449 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแม่บา้น กับ ประกอบธรุกิจส่วนตวั/ อาชีพอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.037 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ี่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแม่บา้น มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา มากกวา่ประกอบธุรกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ มี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.349 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครเมื่อจ  าแนกตามอาชีพโดยใช ้
Brown-Forsythe 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตร
อนิทรียจ์ากวสิาหกิจเพือ่สังคม 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การแสวงหาทางเลือก 2.918* 4 198.623 0.022 
การประเมินผลทางเลือก 0.721 4 202.857 0.578 
การตดัสินใจซือ้ 1.391 4 128.579 0.241 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 2.924* 4 171.647 0.023 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 38 ผลทดสอบค่าความแปรปรวนดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพพบวา่ 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.578 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั 

ดา้นการตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.241 578 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือไมป่ฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
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ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั 

ผลทดสอบค่าความแปรปรวนด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมในกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาชีพพบว่า ดา้นการแสวงหา
ทางเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.022 และ 0.023 ตามล าดบัซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่ นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม แตกต่างกนัจึงใชส้ถิติ 
Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้

 
ตาราง 39 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่าง การแสวงหาทางเลือก จ าแนกตามอาชีพ 
เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

 

อาชพี  

นักศึกษา 
 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน/ 
ลูกจ้าง 

ข้าราชการ/ 
พนักงาน 
รัฐวสิาหกิจ 

ประกอบธุรกิ
จส่วนตัว/ 

อาชพีอสิระ 

แม่บ้าน 

4.08 4.06 4.17 3.90 4.15 
นกัศกึษา 4.08 - 0.013 

(1.000) 
-0.091 
(0.969) 

0.179 
(0.485) 

-0.078 
(0.977) 

พนกังานบริษัท 
เอกชน/ ลกูจา้ง 

4.06 - - -0.104 
(0.762) 

0.165 
(0.341) 

-0.091 
(0.706) 

ขา้ราชการ/ 
พนกังานรฐั 
วิสาหกิจ 

4.17 - - 
 

- 0.269 
(0.061) 

0.013 
(1.000) 

ประกอบธรุกิจ 
สว่นตวั/ อาชีพ 
อิสระ 

3.90 - - - 
 

- -0.256* 
(0.044) 

แมบ่า้น 4.15 - - 
 

- -  
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* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 39 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม  ดา้นการแสวงหาทางเลือก จ าแนก
ตามอาชีพ เป็นรายคู ่พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแมบ่า้น กบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพสว่นตวั/อาชีพอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.044 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแม่บ้านมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพสว่นตวั/อาชีพอิสระ มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.256 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง พฤติกรรมภายหลงัการซือ้  จ  าแนกตาม
อาชีพ เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 
 

อาชพี  

นักศึกษา 
 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน/ 
ลูกจ้าง 

ข้าราชการ/ 
พนักงาน 
รัฐวสิาหกิจ 

ประกอบธุรกิ
จส่วนตัว/ 

อาชพีอสิระ 

แม่บ้าน 

3.89 3.87 4.13 3.87 3.97 
นกัศกึษา 3.89 - 0.017 

(1.000) 
-0.244 
(0.077) 

0.022 
(1.000) 

-0.085 
(0.978) 

พนกังานบริษัท 
เอกชน/ ลกูจา้ง 

3.87 - - -0.261* 
(0.019) 

0.005 
(1.000) 

-0.102 
(0.841) 

ขา้ราชการ/ 
พนกังานรฐั 
วิสาหกิจ 

4.13 - - 
 

- 0.267* 
(0.025) 

0.159 
(0.685) 
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ประกอบธรุกิจ 
สว่นตวั/ อาชีพ 
อิสระ 

3.87 - - - 
 

- -0.108 
(0.866) 

แมบ่า้น 3.97 - - 
 

- 
 

- - 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 40 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ดา้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ ลกูจา้ง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.019 และ ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ ลกูจา้ง มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.261  

ผู้บ ริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ  กับผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.025 และ ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน/ ลกูจา้งประกอบธรุกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.267  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 
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H0 : ผูบ้ริโภคท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส  าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า  0.05 ทั้งนี ้จะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไมแ่ตกตา่งกนัใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และถา้
คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง  Brown-Forsythe test 
ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน  
(Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Leven’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 41 แสดงผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของ พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตร

อนิทรียจ์ากวสิาหกิจเพือ่สังคม 
Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 5.263* 4 395 0.000 
การแสวงหาทางเลือก 9.118* 4 395 0.000 
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การประเมินผลทางเลือก 11.602* 4 395 0.000 
การตดัสินใจซือ้ 5.499* 4 395 0.000 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 7.115* 4 395 0.000 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 ผลทดสอบคา่ความแปรปรวนดา้นพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนพบวา่  
ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการแสวงหาทางเลือก ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้น

การตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000  ทัง้หมดซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั จึงใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครเมื่อจ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือนโดยใช ้Brown-Forsythe 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตร

อนิทรียจ์ากวสิาหกิจเพือ่สังคม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 1.632 4 245.642 0.167 
การแสวงหาทางเลือก 4.858* 4 236.212 0.001 
การประเมินผลทางเลือก 1.056 4 231.376 0.379 
การตดัสินใจซือ้ 4.875* 4 261.671 0.001 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 6.617* 4 265.990 0.000 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 42 ผลทดสอบคา่ความแปรปรวนดา้นพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนพบวา่ 
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ดา้นการรบัรูปั้ญหาทาง และดา้นการประเมินผลทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.167 และ 0.379 
ตามล าดบัซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือ ไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมนียัยะส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทางการวิจยั 

ผลทดสอบค่าความแปรปรวนด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนพบวา่ ดา้นการ
แสวงหาทางเลือก ดา้นการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 
0.001 และ 0.000 ตามล าดบัซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า
ผูบ้ริโภคท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม แตกตา่งกนัจึงใชส้ถิติ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงันี ้

 
ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง การแสวงหาทางเลือก จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน 𝑿 

10,001 – 
20,000 

20,001- 
30,000 

30,001 – 
40,000 

40,001 – 
50,000 

มากกวา่ 
50,001 

3.80 4.03 3.96 4.21 4.12 
10,001 – 20,000 3.80 - -0.234 

(0.141) 
-0.159 
(0.653) 

-0.419* 
(0.008) 

-0.329* 
(0.017) 

20,001 – 30,000 4.03 - - 0.075 
(0.897) 

-0.185 
(0.391) 

-0.095 
(0.794) 

30,001 – 40,000 3.96 - - - -0.260 
(0.079) 

-0.170 
(0.146) 

40,001 – 50,000 4.21 - - - - 0.090 
(0.988) 

มากกวา่ 50,001 4.12 - - - - - 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากผลการวิเคราะหต์ามตาราง 43 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.419  

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 50,001 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.017 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 50,001 บาท มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.329 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง การตดัสินใจซือ้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ย
ตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 𝑿 

10,001 
– 

20,000 

20,001 – 
30,000 

30,001 – 
40,000 

40,001 – 
50,000 

มากกวา่
50,001 

3.59 3.87 3.84 3.66 3.86 
10,001 – 20,000 3.59 - -0.276* 

(0.001) 
-0.243* 
(0.009) 

-0.067 
(0.998) 

-0.266* 
(0.008) 

20,001 – 30,000 3.87 - - 0.033 0.209 0.010 
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(0.999) (0.109) (1.000) 
30,001 – 40,000 3.84 - - - 0.177 

(0.317) 
-0.023 
(1.000) 

40,001 – 50,000 3.66 - - - - -0.199 
(0.242) 

มากกวา่ 50,001 3.86 - - - - - 

 

* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากผลการวิเคราะหต์ามตาราง 45 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ จ  าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคู ่ดว้ย Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.276 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.243 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 50,001 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
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จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 50,001 บาท มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.266 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน 𝑋 

10,001– 
20,000 

20,001 – 
30,000 

30,001 – 
40,000 

40,001 – 
50,000 

มากกวา่
50,001 

3.77 3.94 3.93 3.65 3.94 
10,001 – 20,000 3.77 - -0.176* 

(0.010) 
-0.157* 
(0.028) 

0.117 
(0.767) 

-0.168 
(0.066) 

20,001 – 30,000 3.94 - - 0.019 
(1.000) 

0.293** 
(0.003) 

0.008 
(1.000) 

30,001 – 40,000 3.93 - - - 0.274* 
(0.005) 

-0.011 
(1.000) 

40,001 – 50,000 3.65 - - - - -0.284* 
(0.008) 

มากกวา่ 50,001 3.94 - - - - - 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากผลการวิเคราะหต์ามตาราง 45 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.010  ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนัอย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาทมีพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้มากกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.176 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003  ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนัอย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาทมีพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้มากกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.293 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท  กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.028  ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนัอย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาทมีพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้มากกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.157 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท  กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.005  ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนัอย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาทมีพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้มากกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.274 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที ่2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรู ้
ปัญหา 

H0 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดไมม่ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา 

H1 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ใชห้าคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัหรือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐาน
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ตอ่เมื่อคา่ระดบันบัส  าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 46 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูปั้ญหา 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

การรับรู้ปัญหา 
r Sig. 

2-tailed 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.195* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 
ดา้นราคา 0.118*         0.018 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่าย 

0.231* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด 0.324*           0.000 ต ่า เดียวกนั 



  124 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 46 พบวา่ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา พบวา่  

ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหาอย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.195 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต  ่ามาก กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหาเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่ามาก 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีคา่ Sig. (2 – 
tailed) เท่ากบั 0.018 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยั
สว่นประสมการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหาอย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.118 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่ามาก กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยั
สว่นประสมการตลาด ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหาเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่ามาก 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์บั
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พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูปั้ญหาอย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มคีา่
เท่ากบั 0.231 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือ
เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมากขึน้ 
ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหาเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริม
การตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูปั้ญหาอย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มคีา่
เท่ากบั 0.324 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือ
เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริมการตลาดมากขึน้ ก็
จะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูปั้ญหาเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

 
สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
แสวงหาทางเลือก 

H0 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดไมม่ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก 

H1 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ใชห้าคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัหรือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐาน
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ใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ตอ่เมื่อคา่ระดบันบัส  าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 47 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการแสวงหาทางเลือก 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

การแสวงหาทางเลือก 
r Sig. 

2-tailed 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.305* 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นราคา 0.290*          0.000 ต ่า เดียวกนั 
ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่าย 

0.405* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด 0.309*          0.000 ต ่า เดียวกนั 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 47 พบวา่ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก พบวา่  

ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.305 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคดิเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ กจ็ะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 
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ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีคา่ 
Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความ
วา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.290 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก เพ่ิมมากขึน้
ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ  าหน่ายมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือกอย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.405 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจ  าหน่ายมากขึน้ กจ็ะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริม
การตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการ
สง่เสริมการตลาดมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการแสวงหาทางเลือกอย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 
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(r) มีคา่เท่ากบั 0.309 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า 
กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริมการตลาด
มากขึน้ ก็จะมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

 
สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก 

H0 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดไมม่ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผล
ทางเลือก 

H1 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ใชห้าคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัหรือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐาน
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ตอ่เมื่อคา่ระดบันบัส  าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 48 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

การประเมินผลทางเลือก 
r Sig. 

2-tailed 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.282* 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นราคา 0.437*           0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า ร จั ด 0.559* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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จ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสริมการตลาด 0.563*          0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 48 พบวา่ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑม์คีา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก อย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มี
คา่เท่ากบั 0.282 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือ
เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ กจ็ะมี
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามคีา่ 
Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความ
วา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.437 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความ
คิดเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลือก
เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
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สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น
ช่องทางการจดัจ  าหน่ายมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก อย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.559 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสม
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมากขึน้ ก็จะมพีฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริม
การตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น
การสง่เสริมการตลาดมคีา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือกอย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.563 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคดิเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
ดา้นการสง่เสริมการตลาดมากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

 
สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ตดัสินใจซือ้ 

H0 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดไมม่ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
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H1 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ใชห้าคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัหรือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐาน
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ตอ่เมื่อคา่ระดบันบัส  าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 49 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสินใจซือ้ 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

การตัดสินใจซือ้ 
r Sig. 

2-tailed 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.256* 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นราคา 0.341*           0.000 ต ่า เดียวกนั 
ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่าย 

0.357* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด 0.355*           0.000 ต ่า เดียวกนั 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 49 พบวา่ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑม์ีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจ



  132 

ซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.256 
แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมี
ความคิดเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมพีฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจ
ซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีคา่ Sig. (2 – 
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยั
สว่นประสมการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.341 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัค  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเหน็ดา้นปัจจยัสว่น
ประสมการตลาด ดา้นราคามากขึน้ ก็จะมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ  าหน่ายมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.357 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจ  าหน่ายมากขึน้ กจ็ะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริม
การตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริม
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การตลาดมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสินใจซือ้อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มคีา่
เท่ากบั 0.355 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือ
เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริมการตลาดมากขึน้ ก็
จะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสินใจซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

 
สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้น
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

H0 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดไมม่ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงั
การซือ้ 

H1 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ใชห้าคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัหรือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ และการทดสอบสมมติฐาน
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ตอ่เมื่อคา่ระดบันบัส  าคญั
ทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 50 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ 
r Sig. 

2-tailed 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.336* 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ดา้นราคา 0.341*           0.000 ต ่า เดียวกนั 
ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่าย 

0.329* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด 0.215*          0.000 ต ่า เดียวกนั 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 50 พบวา่ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑม์คีา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้น
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 
(r) มีคา่เท่ากบั 0.336 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า 
กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ กจ็ะมี
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
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กรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีคา่ 
Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความ
วา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.341 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัค  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เพ่ิมมาก
ขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น
ช่องทางการจดัจ  าหน่ายมีคา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.329 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคดิเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายมากขึน้ กจ็ะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสริม
การตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น
การสง่เสริมการตลาดมคีา่ Sig. (2 – tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มีคา่เท่ากบั 0.215 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคดิเหน็ดา้นปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
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ดา้นการสง่เสริมการตลาดมากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

 

สมมติฐานที ่3 ลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนัมพีฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนัมพีฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนัใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เมื่อ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคูจ่ะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

และถา้คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กต็อ่เมื่อ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ถา้
สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีมคีา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคูจ่ะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่
คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ โดยใช ้Leven’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 
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ตาราง 51 ผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของ พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรียจ์าก

วสิาหกิจเพือ่สังคม Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การรบัรูปั้ญหา 16.022* 2 397 0.000 
การแสวงหาทางเลือก 8.227* 2 397 0.000 
การประเมินผลทางเลือก 6.462* 2 397 0.002 
การตดัสินใจซือ้ 11.467* 2 397 0.000 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 6.109* 2 397 0.002 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์จาก

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม แตกตา่งกนั จ  าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s Test ไดด้งันี ้
การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่น

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 

การแสวงหาทางเลือก พบวา่ การแสวงหาทางเลือก มีเท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จงึใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

การประเมินผลทางเลือก พบวา่ การประเมนิผลทางเลือก เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จงึใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

การตดัสินใจซือ้ พบวา่ การตดัสินใจซือ้ เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 
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พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

 
ตาราง 52 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต โดยใช ้Brown-
Forsythe 

 
Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

การรบัรูปั้ญหา 0.370 2 232.983 0.691 
การแสวงหาทางเลือก   6.227* 2 301.458 0.002 
การประเมินผลทางเลือก 2.912 2 326.48 0.056 
การตดัสินใจซือ้ 0.295 2 283.304 0.745 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 0.054 2 283.93 0.948 

 
* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ าแนกตามลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตโดยใช ้Brown-
Forsythe ไดด้งันี ้

การรบัรูปั้ญหา พบวา่ การรบัรูปั้ญหา มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.691 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่น
คือไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต
แตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการ
รบัรูปั้ญหา ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทางการวิจยั 

การแสวงหาทางเลือก พบวา่ การแสวงหาทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนิน
ชีวิตแตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
การแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
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สมมติฐานทางการวิจยั จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ 

การประเมินผลทางเลือก พบวา่ การประเมนิผลทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.056 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบ
การด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนัมี พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวิจยั 

การตดัสินใจซือ้ พบวา่ การตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.745 ซึ่งมากกวา่ 0.05 
นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0)  หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต
แตกตา่งกนัมี พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการ
ตดัสินใจซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทางการวิจยั 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.948 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือไมป่ฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบ
การด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนัมี พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวิจยั 

 
ตาราง 53 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต
แตกตา่งกนั ตอ่การแสวงหาทางเลือก โดยใชวิ้ธี Dunnett’s T3 

 

ลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต 𝑿 นกัคิด ผูมุ้ง่หวงัความส าเรจ็ นกัปฏิบตัิ 
นกัคิด 4.21 - 0.207* 

(0.008) 
0.215* 
(0.009) 

ผูมุ้ง่หวงัความส าเรจ็ 4.00 - - 0.008 
(0.998) 

ผูอ้นรุกัษ์นิยม - - - - 
นกัปฏิบตัิ 3.99 - - - 
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* มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 53 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนิน

ชีวิตแตกตา่งกนั ตอ่การแสวงหาทางเลือก โดยใชวิ้ธี Dunnett’s T3 พบวา่ 
เปรียบเทียบลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการ

ด  าเนินชีวิตแบบนกัคดิ กบัผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแบบผูมุ้ง่หวงัความส าเรจ็ มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนิน
ชีวิตแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม
แตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนิน
ชีวิตแบบนกัคิดมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
การแสวงหาทางเลือกมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแบบผูมุ้ง่หวงั
ความส าเรจ็ มีผลตา่งของคา่เฉลีย่เท่ากบั 0.207  

เปรียบเทียบลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการ
ด  าเนินชีวิตแบบนกัคดิ กบัผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแบบนกัปฏิบตัิ มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต
แตกตา่งกนั มพีฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแบบนกั
คิดมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหา
ทางเลือกมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิตแบบนกัปฏิบตัิ มีผลตา่งของคา่เฉลีย่
เท่ากบั 0.215 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 
 

ตาราง 54 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐานการวิจัยดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครท่ีแตกตา่งกนั 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 

  พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์
จากวสิาหกิจเพือ่สังคมในกรุงเทพมหานคร 

 

การรับรู้
ปัญหา 

การแสวงหา
ทางเลือก 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจซือ้ 

พฤติกรรม
ภายหลัง 
การซือ้ 

เพศ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
อาย ุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
สถานภาพ X ✓ X ✓ X 
ระดบัการศกึษา X X X ✓ X 
อาชีพ ✓ ✓ X X ✓ 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน X ✓ X ✓ ✓ 

 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย ✓หมายถึง สอดคลอ้งกับสมมติฐาน (H1) มีความแตกต่างอย่างมี

นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 55 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐานการวิจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนประสม
การตลาด 

  พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์
จากวสิาหกิจเพือ่สังคมในกรุงเทพมหานคร 

 

การรับรู้
ปัญหา 

การ
แสวงหา
ทางเลือก 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ

ซือ้ 

พฤติกรรม
ภายหลัง 
การซือ้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ✓ 
(ระดบัต  ่า
มาก/ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

ดา้นราคา ✓ 
(ระดบัต  ่า
มาก/ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัปาน
กลาง/ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ  าหน่าย 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัปาน
กลาง/ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสริม
การตลาด 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัปาน
กลาง/ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

✓ 
(ระดบัต  ่า/
ทิศทาง
เดียวกนั 

 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย ✓หมายถึง สอดคลอ้งกับสมมติฐาน (H1)  มีความสมัพันธ ์อย่างมี

นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 56 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนั มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลรูปแบบ
การด าเนินชวีติ 

  พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์
จากวสิาหกิจเพือ่สังคมในกรุงเทพมหานคร 

 

การรับรู้
ปัญหา 

การแสวงหา
ทางเลือก 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจซือ้ 

พฤติกรรม
ภายหลัง 
การซือ้ 

รูปแบบการด  าเนิน
ชีวิต (VALS) 

X ✓ X X X 

 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย ✓หมายถึง สอดคลอ้งกับสมมติฐาน (H1)  มีความแตกตา่งอย่างมี

นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  144 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาวิจยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาด รูปแบบ
การด  าเนินชีวิต กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัน  าผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีประเดน็ส  าคญัท่ีจะน ามาสรุป อภิปราย
ผลและน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้

สังเขปการวจิัย 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
1.เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะสว่นบคุคลกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร

อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
3.เพ่ือเปรียบเทียบระหวา่งลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต (VALs) กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวจิัย 
1.เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางส  าหรบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม 
2.เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธก์ารสง่เสริมการตลาดใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจเพ่ือสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.เพ่ือน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูท่ี้จะศกึษาเพ่ิมเติมในอนาคต 

สมมติฐานในการวจิัย 
1.ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 



  145 

2.สว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

3.ลกัษณะรูปแบบการด  าเนินชีวิต (VALs) แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สรุปผลการวจิัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมการตลาด รูปแบบการ

ด  าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งันี ้

 
ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา 
ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

เพศ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 341 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
85.30 และเพศชาย จ  านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.70 

อาย ุพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 229 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 57.20 รองลงมาคือ อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.00 และอาย ุ41 ปี
ขึน้ไป จ  านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.80 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 274 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 68.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ  านวน 114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.50 
และสถานภาพหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3 .00 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 
จ  านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.80 รองลงมาคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 176 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 44.00 และต  ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.20 ตามล าดบั  

อาชีพ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจา้ง จ  านวน 
245คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.20 รองลงมาคือ ประกอบธรุกิจสว่นตวั จ  านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
16.30 นกัศกึษา จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.20 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ  านวน 20 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 และ แมบ่า้น จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.30 ตามล าดบั  
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รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดต้อ่เดือน 20,001-
30,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00  รองลงมาคือ มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 
จ  านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 รายไดต้อ่เดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 67 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 16.80 รายไดต้อ่เดือน 40,001 -50,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.20 
และรายไดต้อ่เดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่2 การวิเคราะหปั์จจยัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร พบวา่  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 3.98 เมื่อพิจารณารายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ ประกอบดว้ย บรรจภุณัฑม์ีความ
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายไดร้บัการรบัรองตราสินคา้คณุภาพและปลอดภยั 
(เครื่องหมาย Q) สินคา้เกษตรอินทรยีม์ีความสะอาด สดใหม ่การออกแบบฉลากสินคา้มี
ภาพประกอบหรือลวดลายท่ีดงึดดูใจ สินคา้มีความหลากหลาย โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13  4.09  
4.08  3.82 และ 3.69 ตามล าดบั 

2. ดา้นราคา ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.84 เมื่อพิจารณารายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ ประกอบดว้ย คณุคา่ของสินคา้เหมาะสม
กบัราคา มีฉลากราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ปริมาณสนิคา้เหมาะสมกบัราคา มีสว่นลดราคาสินคา้พิเศษ
ตามฤดกูาล เช่น ผลไมต้ามฤดกูาล สินคา้เกษตรอินทรียม์หีลายระดบัราคาใหเ้ลือก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.07  4.03  3.74  3.68  และ 3.64  ตามล าดบั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย โดยมคีา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73 เมื่อพิจารณารายขอ้
พบวา่อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ ประกอบดว้ย มีการจดัแสดงสินคา้เป็นสดัสว่นหมวดหมูช่ดัเจน มี
ช่องทางการจ าหน่ายผา่นรา้นคา้เฉพาะทาง มีช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ออนไลนท์าง website 
รา้นคา้ ช่วงเวลาเปิด-ปิดรา้นคา้มคีวามเหมาะสม มีสถานท่ีจดัจ  าหน่ายหลายสาขา โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 3.92  3.90  3.73  3.65  และ 3.53  ตามล าดบั 

4. ดา้นการสง่เสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.68 เมื่อพิจารณารายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ ประกอบดว้ย พนกังานขาย
มีความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้และคณุสมบตัิสนิคา้ ส่ือออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธ ์เช่น Facebook, 
Line สามารถเขา้ถึงลกูคา้อย่างทั่วถึง รา้นคา้มีการสง่เสริมการขายท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
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เช่น การลด แลก แจก แถม ประชาสมัพนัธโ์ดยการจดันิทรรศการเพ่ือใหข้อ้มลูและจ าหน่ายสินคา้
เกษตรอินทรีย ์ระบบสมาชิกจงูใจใหใ้ชบ้ริการเป็นประจ า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88  3.76  3.70  
3.65  และ 3.47  ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ไดแ้ก่ นกัคิด (Thinkers) ผูมุ้ง่

ความส าเรจ็  (Achievers) ผูอ้นรุกัษ์นิยม (Believers) นกัปฏิบตัิ (Makers) ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ขอ้มูลรูปแบบการด  าเนินชีวิต ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในประเภท นักปฏิบัติ (Makers) 
จ านวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.00 รองลงมาคือ ผูมุ้่งความส าเร็จ (Achievers) จ านวน 141 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.20  นักคิด (Thinkers) จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.80  และผูอ้นรุกัษ์
นิยม (Believers) จ านวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ตามล าดบั 

 

ตอนที ่4 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมนิผล
ทางเลือก การตดัสนิใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยี์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครพบวา่ 

ดา้นการรบัรูปั้ญหา มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.74 อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านตอ้งการซือ้สินคา้ท่ีอ  านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การ
โฆษณาผา่นสื่อ Social เช่น Facebook, Instagram ท าใหท้่านสนใจซือ้สินคา้ และท่านเลือกซือ้
สินคา้จากกระแสนิยม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มาก และ ปานกลาง ตามล าดบั โดยมคีา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.33 3.80 และ 3.131 ตามล าดบั 

ดา้นการแสวงหาทางเลือก มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.05 อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านศกึษาขอ้มลูประโยชนส์ินคา้เกษตรอินทรยีจ์ากขอ้มลูทาง
อินเตอรเ์นท ท่านซือ้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากการทดลองบริโภคสินคา้ดว้ยตนเอง และท่านซือ้
สินคา้เกษตรอินทรยีเ์พราะบคุคลภายในครอบครวั อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.89 3.81 และ 3.63 ตามล าดบั 

ดา้นการประเมินผลทางเลือก มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.90 อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านเลือกซือ้สนิคา้เกษตรอินทรียจ์ากตราสินคา้ท่ีเช่ือถือ ท่านมกีาร
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เปรียบเทียบคณุสมบตัิสนิคา้ก่อนซือ้ และท่านสนใจบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย ์อยู่ในระดบัมาก
ทกุขอ้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.02 3.97 และ 3.84 ตามล าดบั 

ดา้นการตดัสินใจซือ้ มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.81 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ้ประกอบดว้ย ท่านพิจารณาจากคณุสมบตัิของสินคา้และบริการเป็นหลกัในการตดัสินใจซือ้ 
ท่านคิดวา่การสง่เสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม  ท าใหท้่านตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ และ ท่าน
ใชเ้วลาตดัสินใจซือ้สินคา้ภายในรา้นคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.16 3.97 และ 3.76 ตามล าดบั 

ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.89 อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ้ประกอบดว้ย ท่านมคีวามพึงพอใจโดยรวมตอ่รา้นคา้ ในอนาคตท่านจะซือ้สินคา้
ในรา้นคา้อย่างตอ่เน่ือง และ ท่านจะแนะน ารา้นคา้กบับคุคลรอบตวั อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.01 3.88 และ 3.81 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะของประชากรศาสตรท่ี์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมแตกตา่งกนั สามารถสรุปไดด้งันี  ้

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการแสวงหาทางเลือก ดา้นการประเมนิผล
ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส  าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยเพศหญิงมีคา่เฉล่ียมากกวา่เพศชาย  

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกตา่งกนั โดยอายุรุะหวา่ง 31-40 ปี กบั อายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี อายรุะหวา่ง 41 ปีขึน้ไป กบั อายรุะหวา่ง 21-30 ปี อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กบั อายรุะหวา่ง 21-30 
ปี 31-40 ปี กบั อายรุะหวา่ง 41 ปีขึน้ไป 41 ปีขึน้ไป กบั อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21-30 ปี 
กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป อาย ุ31-40 ปี กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21-30 ปี อาย ุ31-40 ปี กบั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
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สงัคม ดา้นการประเมินผลทางเลือก แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ31-40 ปี กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21-30 ปี อาย ุ31-40 ปี กบั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ31-40 ปี กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21-30 ปี ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ31-40 
ปี กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

3. ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหาไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ โดยผูบ้ริโภคท่ีโสด กบั หย่า และผูบ้ริโภคท่ี
สมรส กบั หย่า มีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้น
การแสวงหาทางเลือกแตกตา่งกนั  อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีสมรสกบัหย่า มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดา้นการประเมนิผลทางเลือก ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ไม่
แตกตา่งกนั อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

4.ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหาไมแ่ตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ดา้นการประเมินผลทางเลือกไมแ่ตกตา่งกนั มี
ระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ดา้นการแสวงหาทางเลือกไม่
แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ผูบ้ริโภคท่ีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี กบั ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาต  ่ากวา่ปริญญาตรี และผูบ้ริโภคท่ี
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี กบั ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีพฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกตา่งกนั มี
ระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ดา้น พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
ไมแ่ตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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5. ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหาไมแ่ตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 
ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ กบันกัศกึษา อาชีพอ่ืน ๆ กบั
พนกังานบริษัทเอกชน อาชีพอ่ืน ๆ กบั ประกอบธรุกิจสว่นตวั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือกแตกตา่งกนั  มีระดบั
นยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดา้นการประเมนิผลทางเลือกไม่
แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดา้นการ
ตดัสินใจซือ้ มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมไม่
แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพขา้ราชการ กบั พนกังานบริษัทเอกชน และขา้ราชการ กบั ธรุกิจสว่นตวั มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

6. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการรบัรูปั้ญหาไมแ่ตกตา่งกนั มีระดบั
นยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001-50,000 บาท กบั 10,001-20,000 บาท 
และ 50,000 บาทขึน้ไป กบั 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการแสวงหาทางเลือกแตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท กบั 10,001-
20,000  และ 50,000 บาทขึน้ไป กบั 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ดา้นการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนั มีระดบั
นยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 
บาท กบั 10,001-20,000   20,001-30,000 บาท กบั 40,001 – 50,000 บาท 30,001-40,000 
บาท กบั 10,001-20,000  30,001-40,000 บาท กบั 40,001-50,000 บาท และ 50,000 บาทขึน้ไป 
กบั 50,000 บาทขึน้ไป  มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้แตกตา่งกนั มีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที ่2 การวิเคราะหปั์จจยัสว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั
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พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปไดด้งันี ้

1.ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา สามารถ
สรุปไดด้งันี ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา อย่างมีนยัส  าคญัท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต  ่ามาก กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมี
ความคิดเหน็ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา อย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่ามาก กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความ
คิดเหน็ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการรบัรูปั้ญหา เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่ามาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภค
มีความคิดเหน็ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มากขึน้ กจ็ะมกีารตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการรบัรูปั้ญหา เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภค
มีความคิดเหน็ดา้นการสง่เสริมการตลาด มากขึน้ กจ็ะมีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการรบัรูปั้ญหา เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

 

2.ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก 
สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ดา้นผลิตภณัฑ ์ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก อย่างมนียัส  าคญัท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความ
คิดเหน็ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการแสวงหาทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจ เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก อย่างมนียัส  าคญัท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความ
คิดเหน็ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร  ดา้นการแสวงหาทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่ามาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก 
อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อ
ผูบ้ริโภคมีความคิดเหน็ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มากขึน้ ก็จะมกีารตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการแสวงหาทางเลือก เพ่ิมมากขึน้
ในระดบัต  ่า 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก 
อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อ
ผูบ้ริโภคมีความคิดเหน็ดา้นการสง่เสริมการตลาด มากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการแสวงหาทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ใน
ระดบัต  ่า 

 
3.ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 
สามารถสรุปไดด้งันี ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภค
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มีความคิดเหน็ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินผลทางเลือก อย่างมนียัส  าคญั
ท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมี
ความคิดเหน็ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการประเมินผลทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง 

ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 
อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มากขึน้ ก็จะมกีารตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 
เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 
อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการสง่เสริมการตลาด มากขึน้ ก็จะมกีารตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 
เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 
4.ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ สามารถ
สรุปไดด้งันี ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความ
คิดเหน็ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 
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ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร  ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภค
มีความคิดเหน็ดา้นการตดัสินใจซือ้ มากขึน้ กจ็ะมีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการประเมนิผลทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภค
มีความคิดเหน็ดา้นการสง่เสริมการตลาด มากขึน้ กจ็ะมีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
จากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

 
5.ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้

ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ สามารถสรุปไดด้งันี ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05  โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อ
ผูบ้ริโภคมีความคิดเหน็ดา้นผลิตภณัฑม์ากขึน้ ก็จะมีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 

ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมี
นยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือเมื่อผูบ้ริโภค
มีความคิดเหน็ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า 
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ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ อย่างมนียัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือ
เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากขึน้ กจ็ะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เพ่ิมมากขึน้ใน
ระดบัต  ่า 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต  ่า กลา่วคือ
เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการสง่เสริมการตลาด มากขึน้ ก็จะมีการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการตดัสินใจซือ้ เพ่ิมมากขึน้ใน
ระดบัต  ่า 

 
สมมติฐานที ่3 ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต จ  าแนกตามประเภทบคุคล คือ นกัคิด

(Thinkers) ผูมุ้ง่ความส าเรจ็(Achievers) ผูอ้นรุกัษ์นิยม(Believer) และ นกัปฏิบตัิ(Maker) ท่ี
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั สามารถสรุปไดด้งันี ้

ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา ไม่
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ประเภท นกัคิด(Thinkers)  กบั ผูม้ ุง่ความส าเรจ็(Achievers) และ 
ประเภท นกัคิด(Thinkers) กบั นกัปฏิบตั(ิMaker)  มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นแสวงหาทางเลือกแตกตา่งกนั มีระดบั
นยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้.ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูรูปแบบการด  าเนิน
ชีวิตแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ประเมินผลทางเลือก ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบั
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สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมี
ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบั
นยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต ประเภทนกัปฏิบตัิ (Makers) 
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการแสวงหาทางเลือก แตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตประเภทอ่ืน ท าให้
สามารถน ามาวางกลยทุธเ์ฉพาะดา้นการแสวงหาทางเลือก ซึ่งประกอบไปดว้ย ผูบ้ริโภคศกึษา
ขอ้มลูประโยชนส์นิคา้เกษตรอินทรียจ์ากทางอินเตอรเ์นท ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากการ
ทดลองบริโภคดว้ยตนเอง และผูบ้ริโภคซือ้สินคา้เกษตรเพราะบุคคลในครอบครวั   

อภปิรายผลการวจิัย 
ผลการวิจยั “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาด รูปแบบการด  าเนิน

ชีวิต กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลไดด้งันี ้

1.ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

1.1 เพศ พบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการแสวงหาทางเลือก 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่ง
กนั โดยผูบ้ริโภคเพศหญิงมีจ  านวนมากกวา่เพศชาย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีช่วยยก 
(2550) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้อาหารสขุภาพจาก รา้นเลมอน
ฟารม์จากการศกึษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการรา้นเลมอนฟารม์ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มนียัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

1.2 อาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการแสวงหาทางเลือก 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่ง
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กนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยผูบ้ริโภคท่ีอาย ุ31-40 ปีและมากกวา่ 41 ปีขึน้ไป 
มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากกระแสนิยม ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งขอ้มลูสินคา้เกษตร
อินทรียใ์หแ้ก่กลุม่ผูบ้ริโภคในวยันี ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชลี ช่วยยก (2550) ไดศ้กึษา
เรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพจาก รา้นเลมอนฟารม์จากการศกึษา
พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารรา้นเลมอนฟารม์ มีอาย ุ31-40 ปี สาเหตกุารซือ้เพ่ือตนเองและบ ารุงสขุภาพ
ตามปกต ิ

1.3 สถานภาพ พบวา่สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก 
และการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพ โสด กบั สมรส มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจซือ้ มากกวา่ สถานภาพ
หย่า กลา่วคือ  ผูบ้ริโภคท่ีโสด ไมม่ีภาระผกูพนั มกัตดัสนิใจซือ้สินคา้ดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาในการ
ตดัสินใจไมน่าน การบอกคณุสมบตัิสินคา้ท่ีชดัเจนจะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีโสดตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้  
และผูบ้ริโภคท่ีสมรส มีครอบครวัแลว้มกัซือ้สินคา้ท่ีคุม้คา่ตอ่ราคา การใชก้ลยทุธส์ง่เสริมการขาย
จะกระตุน้ใหม้ีการซือ้สินคา้เพ่ิมมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สภุาพร ทมุพร (2551) ศกึษา
เรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพของผบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด และกลุม่ตวัอย่าง 
สว่นใหญ่เลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพประเภทอาหารท่ีท ามาจากพืชผกัชนิดตา่ง ๆ โดยมเีหตผลุใน 
การเลือกซือ้คือ รบัประทานเพ่ือบ ารุงสขุภาพใหส้มบรูณแ์ขง็แรงโดยตนเองเป็นผูต้อ้งการซือ้เอง 

1.4 ระดบัการศกึษา พบวา่ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจ
ซือ้แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมดา้นการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคม
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต  ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี กลา่วคือ ผูบ้ริโภคท่ีไดร้บั
การศกึษาท่ีสงู มกัจะมีรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ ถา้คนกลุม่นีม้ีความพอใจตอ่รา้นคา้ กจ็ะกลายเป็นลกูคา้
ประจ า มีการซือ้อย่างตอ่เน่ืองในอนาคตได ้การไดร้บัการบริการท่ีดจีากพนกังานขาย จะท าให้
ผูบ้ริโภคกลุม่นีม้ีความประทบัใจได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฬรุิยา สิริภทัรไพศาล (2550) 
ศกึษาเรื่องพฤติกรรมผูบ้ริโภคและสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่แนวโนม้การตดัสินใจซือ้ผกั
ปลอดสารพิษในซุปเปอรม์าเกตเขตกรุงเทพมหานครกลา่ววา่ ระดบัการศกึษาของบคุคลจะมีผลตอ่
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พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนัตามระดบัความรูแ้ละ ประสบการณท่ี์ไดร้บั ซึ่งสามารถเป็น
ตวัก าหนดความตอ้งการ ความคิดและพฤติกรรมตา่ง ๆ ได ้

1.5 อาชีพ พบวา่อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นรบัรูปั้ญหา ดา้นการแสวงหา
ทางเลือก ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดย
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆเช่น แมบ่า้น  มีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม  มากกวา่ อาชีพ นกัศกึษา พนกังานบรษัิทเอกชน และ ธรุกิจสว่นตวั กลา่วคือ 
แมบ่า้น ตอ้งการดแูลคนในครอบครวั มกัเป็นคนท่ีดแูลและเลือกซือ้สินคา้ท่ีปลอดภยัใหค้นใน
ครอบครวั จึงควรพฒันาสินคา้ท่ีตอบโจทยก์ลุม่แมบ่า้นได ้เช่น น า้ยาลา้งจาน น า้ยาท าความ
สะอาดบา้นท่ีปลอดภยั ผกัสดปลอดสารพิษ เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ณิชชมนนัท ์ใจ
ค  า และ ปรีดา ศรีนฤวรรณ (2560) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรม
การเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ในจังหวดัเชียงใหม ่พบวา่  ดา้น
พฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษเหตผุลหลกัในการซือ้คือเพ่ือสขุภาพท่ีดี 

1.6 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
แสวงหาทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001-50,000 บาท มากกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท และ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
50,000 บาทขึน้ไป มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดอืน 10,001-20,000 กลา่วคือ ควรสรา้ง
ความพึงพอใจตอ่ผูบ้ริโภค โดยเนน้การสง่เสริมการขาย เชน่ ลด แลก แจก แถม เพ่ือใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ ส  าหรบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดส้งูขึน้ 40,001 – 50,000 บาทขึน้ไปมกัตอ้งการซือ้
สินคา้ท่ีช่วยอ  านวยความสะดวก รา้นคา้อาจพฒันาสินคา้อปุโภคบริโภค เช่น  เครื่องส  าอางออแก
นิค, อาหารส าเรจ็รูปออแกนิค เป็นตน้ ใหม้ีความน่าสนใจและบริโภคไดอ้ย่างสะดวกขึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตมิา สรุสนธิ (2541) ท่ีไดก้ลา่วไวว้า่ สถานะทาง สงัคมและเศรษฐกิจ
ของผูร้บัสาร อิทธิพลอย่างส  าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผูร้บัสารท่ีมีตอ่ผูส้ง่สาร และ สาร สถานะภาพ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจท าใหค้นมีวฒันธรรมท่ีตา่งกนั มีประสบการณท่ี์ตา่งกนั ทศันคติ คา่นิยม 
และเป้าหมายท่ีตา่งกนั 
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2. ปัจจยัสว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ  าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูปั้ญหา การแสวงหา
ทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต  ่า ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์ เป็นสินคา้ท่ีเนน้ในเรื่องคณุภาพ ความสะอาด สดใหมแ่ละความ
ปลอดภยั ผูบ้ริโภคสว่นใหญ่มกัจะรบัรูป้ระโยชนข์องสินคา้อยู่แลว้  การกระตุน้ใหบ้ริโภคตดัสินใจ
ซือ้สินคา้ อาจท าไดโ้ดยการแจกสนิคา้ทดลองใหบ้ริโภคเกิดความสนใจ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการซือ้ 
หรือดงึดดูลกูคา้ของคูแ่ขง่ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เกรกิเกลา้ ชาครตัพงศ ์(2547) ไดศ้กึษาวิจยั
เรื่องปัจจยัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพของผูบ้ริโภค โดยจ าแนกตาม คณุลกัษณะสว่น
บคุคล ไดก้ลา่วถึงปัจจยัการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นอนัดบัแรก โดยใหร้ะดบัความส าคญัมาก โดย
เห็นวา่ผลิตภณัฑค์วรมีคณุภาพดี ระบวุนัหมดอายไุว ้มีบรรจภุณัฑค์ณุภาพดี ปลอดภยั มี
เครื่องหมาย “อ.ย.”  มีฉลากผลิตภณัฑก์  ากบั และมีรายละเอียดก ากบัสินคา้ เพ่ือประกนัความ
ปลอดภยั 

2.2 ดา้นราคา  มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูปั้ญหา การแสวงหาทางเลือก 
การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั ในดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก กลา่วคือ สินคา้เกษตรอินทรยีม์กัมีราคาท่ีสงูกวา่สินคา้เกษตรทั่วไป แต่
ผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรยีม์กัค  านงึถึงคณุคา่ของสินคา้มากกวา่ราคา การรกัษาคณุคา่หรือเพ่ิม
มลูคา่สินคา้  จะท าใหผู้บ้ริโภครบัรูแ้ละยอมรบัในคณุคา่และราคาท่ีเหมาะสมได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542, p. 11) กลา่ววา่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง การมีสนิคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่เป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภค
ยอมรบัไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดจี่ายเพราะเหน็วา่คุม้รวมถึงมกีารจดัจ  าหน่ายกระจายสนิคา้ให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม การซือ้หาเพ่ือความสะดวกแก่ลกูคา้ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กิด
ความชอบในสนิคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถกูตอ้ง 
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2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย  มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูปั้ญหา การ
แสวงหาทางเลือก การประเมนิผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ อย่าง
มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ในทิศทางเดยีวกนั ใน
ดา้นการประเมินผลทางเลือก กลา่วคือ วิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีจ  าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรยีเ์ป็น
รา้นคา้ท่ีขายสินคา้เฉพาะทาง คือเป็นสนิคา้เพ่ือสขุภาพ การจดัสินคา้เป็นสดัสว่นหมวดหมูช่ดัเจน 
จะท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซือ้ไดส้ะดวกขึน้ โดยผูบ้ริโภคจะเปรยีบเทียบคณุสมบตัิสนิคา้โดยดจูากตรา
สินคา้ท่ีเช่ือถือ และคณุสมบตัิสนคา้ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพจากรา้นเลมอน
ฟารม์จากการศกึษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการรา้นเลมอนฟารม์  ท่ีไดก้ลา่ววา่ กลุม่ตวัอย่างใหค้วามสนใจ
เก่ียวกบัการบริการของรา้นเลมอนฟารม์โดยเรใหค้วามส าคญั ระดบัมากในดา้นสถานท่ี ปัจจยั
ดา้นตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพจากรา้นเลมอนฟารม์พบวา่
พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพจากรา้นเลมอนฟารม์แตล่ะสาขาของรา้นเลมอนฟารม์มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสขุภาพจากรา้นเลมอนฟารม์แตกตา่งกนั 

2.4 ดา้นการสง่เสริมการตลาด  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูปั้ญหา การ
แสวงหาทางเลือก การประเมนิผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ อย่าง
มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ในทิศทางเดยีวกนั ใน
ดา้นการประเมินผลทางเลือก กลา่วคือ การสง่เสริมการขาย เชน่ การลด แลก แจก แถม การท่ี
พนกังานขายมีความรูเ้ก่ียวกบัคณุสมบตัิสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคสนใจซือ้สินคา้เกษตรอินทรีย ์และ
สามารถเปรียบเทียบคณุสมบตัิสนิคา้  รวมถึงการประชาสมัพนัธโ์ดยการจดันิทรรศการเพ่ือให้
ขอ้มลูและจ าหน่ายสนิคา้จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือถือในตราสินคา้มากย่ิงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน ์ศภุร เสรียร์ตัน ์(2546, pp. 53-55)  ท่ีไดก้ลา่วถึงการขายโดยใช้
พนกังานขาย (Personal Selling) วา่เป็นการสื่อสารระหวา่งบคุคลกบับคุคลเพ่ือพยายามจงูใจผู้
ซือ้ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ใหซื้อ้ผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือมปีฏิกิริยาตอ่ความคิด หรือเพ่ือใหเ้กิดการ
ขาย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้  
 

3. ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต จ  าแนกตามประเภทบคุคล คือ นกัคิด(Thinkers) ผู้
มุง่ความส าเรจ็(Achievers) ผูอ้นรุกัษนิ์ยม(Believer) และ นกัปฏิบตัิ(Maker) ท่ีแตกตา่งกนัมี
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พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั  

การเปรียบเทียบขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต พบวา่ ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิตท่ี
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการประเมนิผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ ดา้น
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้กลา่วคือ ผูบ้ริโภคประเภทนกัคิด (Thinkers)  มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร  ดา้นการแสวงหาทางเลือก
มากกวา่ ผูบ้ริโภคประเภท มุง่ความส าเรจ็ (Achievers) และ นกัปฏิบตั(ิMakers) เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคประเภทนกัคิด (Thinkers) เป็นผูท่ี้ยดึถืออดุมคติ มีความเป็นผูใ้หญ่ มกัตดัสนิใจซือ้สินคา้
ดว้ยตนเอง มีทรพัยากรคอ่นขา้งสงู ชอบแสวงหาขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ แตก่เ็นน้การท ากิจกรรม
เพ่ือการพกัผอ่นและความสขุของครอบครวั สินคา้ท่ีเหมาะกบัผูบ้ริโภคกลุม่นีจ้ึงควรเป็นสนิคา้ท่ีใช้
ประโยชนไ์ดจ้ริง มีความคุม้คา่ และทนทาน สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์เหมาะกบัผูบ้ริโภคกลุม่นีจ้ึงอาจ
เป็นสนิคา้บริโภคประเภทเครื่องเทศ, ชาออแกนิค, กาแฟออแกนิคท่ีมีคณุภาพดี เป็นตน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hawkins (2001) กลา่วถึงการจ าแนกรูปแบบการด  าเนินชีวิต โดยการวดั
รูปแบบพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งสถาบนัวิจยัแสตนฟอรด์ไดแ้บ่งลกัษณะผูบ้ริโภคตาม
เกณฑร์ะดบัทรพัยากร แบ่งผูบ้ริโภคเป็น  8 กลุม่คือ นกันวตักรรม, นกัคิด, ผูม้ ุง่ความส าเรจ็, ผูม้ ุง่
ไขวค่วา้หาประสบการณ,์ ผูอ้นรุกัษนิ์ยม, ผูต้อ่สูชี้วิต, ผูเ้ป็นนกัผลิต และผูต้อ่สูด้ิน้รนเพ่ือความอยู่
รอด 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาด รูปแบบ

การด  าเนินชีวิต กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูป้ระกอบธรุกิจ ควรก าหนดกลุม่เป้าหมายใหช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ โดยให้
ความส าคญักบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศกึษา
สงูกวา่ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 
บาท เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียม์ากท่ีสดุ 
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2. ผูป้ระกอบธรุกิจวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยี ์ควรให้
ความส าคญักบัสว่นประสมการตลาด  เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั
สินคา้เกษตรอินทรยีท่ี์มีคณุคา่เหมาะสมกบัราคา มกัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินคา้เกษตร
อินทรียจ์ากตราสินคา้ท่ีเช่ือถือ และมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรพฒันาสินคา้
ใหม้ีคณุสมบตัท่ีิชดัเจนหรือเหนือกวา่คูแ่ขง่ และสรา้งความน่าเช่ือถือใหแ้กต่ราสินคา้ 

3. ผูป้ระกอบธรุกิจวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยี ์ควรให้
ความส าคญักบัผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะการด  าเนินชีวิตแบบ นกัปฏิบตัิ (Makers) เน่ืองจาก
ผลการวิจยัพบวา่เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยีม์ากท่ีสดุ 
โดยบคุคลกลุม่นีเ้ป็นผูท่ี้มีความเป็นตวัของตวัเอง มกัมีทกัษะและประสบการณจ์ากงานท่ีท า ให้
ความส าคญักบัการพึ่งพาตนเอง นิยมซือ้สินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ่การด  าเนินชีวิตในปัจจบุนั  จึงมกัหา
ขอ้มลูประโยชนส์นิคา้ดว้ยตนเอง และมีการทดลองบริโภคสินคา้เกษตรอินทรยีด์ว้ยตนเอง และซือ้
สินคา้เกษตรอินทรยีเ์พ่ือดแูลคนในครอบครวั การพฒันาสินคา้เกษตรอินทรยีใ์หเ้หมาะกบับคุล
กลุม่นีอ้าจท าไดโ้ดย พฒันาสินคา้ประเภทอปุกรณท์างการเกษตร ปุ๋ ยอินทรยี ์หรือฮอรโ์มนบ ารุง
พืชผกั เมลด็พนัธเ์กษตรอินทรยี ์เป็นตน้ โดยพฒันาสินคา้ประเภทนีใ้หม้ีความหลากหลาย มีฉลาก
และตรารบัรองสินคา้ท่ีชดัเจน โดยเนน้รกัษาคณุคา่ของสินคา้เกษตรอินทรียใ์หม้ีคณุภาพอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาด รูปแบบ

การด  าเนินชีวิต กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1.ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูข้องผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสนิคา้ 
เกษตรอินทรีย ์โดยการเกบ็ขอ้มลูเชิงคณุภาพเพ่ิมขึน้โดยการสมัภาษณผ์ูบ้ริโภควา่มีแนวคิด
เก่ียวกบัสินคา้เกษตรอินทรียอ์ย่างไร เพ่ือน ามาพฒันาขอ้มลูการรบัรูส้ินคา้เกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นท่ี
ยอมรบัและไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

2. เน่ืองจากธรุกิจวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีจ  าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียม์ีผูบ้ริโภคเป็น
ชาวตา่งชาตจิ  านวนมาก ควรมกีารก าหนดประชากรท่ีเป็นชาวตา่งชาติและเก็บขอ้มลูผูบ้ริโภคดว้ย
การเลือกแบบบงัเอิญ ( Accidental Sampling)  

3. จากงานวิจยัครัง้นี ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมมี
ลกัษณะการด  าเนินชีวิตประเภท นกัปฏิบตัิ (Makers) ผูป้ระกอบการจึงควรศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติม
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เก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้ริโภคประเภทนี ้โดยการวางแผนกลยทุธก์ารตลาดเพ่ือใหม้ี
การบริโภคเพ่ิมขึน้ 
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
แบบสอบถามเร่ืองการวจัิย 

เรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาด  รูปแบบการด  าเนินชีวิตกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์ากวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร” 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชดุนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา “ความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสม
การตลาด รูปแบบการด  าเนินชีวิต กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียจ์าก
วิสาหกิจเพ่ือสงัคมในกรุงเทพมหานคร” 
 จึงใครข่อความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นทัง้หมด 4 สว่น

ดงันี ้

ส่วนที ่1 : ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป      

ส่วนที ่2 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

ส่วนที ่3 : ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต 

ส่วนที ่4 : พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์ 

ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย ์คือ ผกัผลไมส้ด ขา้ว เนือ้สตัว ์หรือสินคา้อปุโภคบริโภคใน
ครวัเรือน และสินคา้เกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภณัฑเ์ครื่องส  าอาง เสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม ท่ีมาจาก
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรยี ์

วสิาหกิจเพือ่สังคม เป็นองคก์รทางธรุกิจตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นบริษัท หา้งหุน้สว่น สหกรณ ์
สมาคม มลูนิธิ ซึ่ง มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสริมการจา้งงาน หรือการแกใ้ขปัญหาและพฒันาชมุชน 
สงัคม สขุภาพและ สิ่งแวดลอ้ม โดยมิไดมุ้ง่หาก าไรสงูสดุทางธรุกิจเป็นหลกั โดยมี 
การบริหารจดัการท่ีมีระบบ มกีลยทุธก์ารตลาดท่ีทนัสมยั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค  
………………………………………………………………………………………………… 
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 ส่วนที1่ : ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป  กรุณาท าเครื่องหมาย ✓   ลงใน    

 1. เพศ  

    ชาย        หญิง  
 2. อาย ุ

  21-30 ปี     31-40 ปี 
  41-50 ปี     51-60 ปี 
  มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป    

 
3. สถานภาพ 

 โสด      สมรส/อยู่ดว้ยกนั   
 หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่

4. ระดับการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตร ี   ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
 สงูกวา่ปริญญาตร ี   
 5. อาชพี 
  นกัศกึษา       พนกังานบรษัิทเอกชน/ ลกูจา้ง 
  ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ    ประกอบธรุกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ.............................. 
 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 10,001–20,000 บาท    20,001–30,000 บาท    
  30,001–40,000 บาท    40,001–50,000 บาท     

 มากกวา่ 50 ,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 : ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓  ในช่องวา่งดา้นลา่งทกุขอ้ตามความคิดเห็นของท่านว่าเห็นดว้ยเพียงใด
กบัขอ้ความดา้นลา่ง 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความคดิเหน็ 
มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

(1) 

1. ด้านผลิตภณัฑ ์

1.1 สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายไดร้บัการรบัรองตรา
สินคา้คณุภาพและปลอดภยั (เครื่องหมาย 
Q) 

     

1.2 สินคา้เกษตรอินทรียม์ีความสะอาด สด
ใหม ่

     

1.3 สินคา้มีความหลากหลาย      
1.4 การออกแบบฉลากสินคา้มี
ภาพประกอบหรือลวดลายท่ีดงึดดูใจ 

     

1.5 บรรจภุณัฑม์ีความเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

     

2. ด้านราคา 
2.1 สินคา้เกษตรอินทรียม์ีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือก 

     

2.2 คณุคา่ของสินคา้เหมาะสมกบัราคา      
2.3 ปริมาณสินคา้เหมาะสมกบัราคา      
2.4 มีฉลากราคาสินคา้ท่ีชดัเจน      
2.5 มีสว่นลดราคาสินคา้พิเศษตามฤดกูาล 
เช่น ผลไมต้ามฤดกูาล 

     

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 มีช่องทางการจ าหน่ายผา่นรา้นคา้
เฉพาะทาง 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความคดิเหน็ 
มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

(1) 

3.2 มีการจดัแสดงสินคา้เป็นสดัสว่น
หมวดหมูช่ดัเจน 

     

3.3 มีสถานท่ีจดัจ  าหน่ายหลายสาขา      
3.4 ช่วงเวลาเปิด-ปิดรา้นคา้มีความ
เหมาะสม 

     

3.5  มีช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์
ทาง website รา้นคา้ 

     

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 รา้นคา้มีการสง่เสริมการขายท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของท่าน เช่น การลด แลก 
แจก แถม 

     

4.2 ประชาสมัพนัธโ์ดยการจดันิทรรศการ
เพ่ือใหข้อ้มลูและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร
อินทรีย ์

     

4.3 พนกังานขายมีความรูเ้ก่ียวกบัสนิคา้
และคณุสมบตัิสนิคา้ 

     

4.4 สื่อออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธ ์เชน่
Facebook, Line สามารถเขา้ถึงลกูคา้อย่าง
ทั่วถึง 

     

4.5 ระบบสมาชิกจงูใจใหใ้ชบ้รกิารเป็น
ประจ า 
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ส่วนที ่3 : ขอ้มลูรูปแบบการด  าเนินชีวิต 

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย   ในช่องวา่งดา้นลา่ง โดยเลือกตวัเลือกเพียงขอ้

เดียวท่ีตรงกบัค  าตอบ และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ  

 

 ท่านเป็นผูท่ี้มีวฒุิภาวะและความรบัผิดชอบสงู การศกึษาสงู ชอบเพ่ิมเติมความรูใ้หต้นเองอยู่
เสมอ  ชอบแสวงหาขอ้มลูหลายๆดา้นเพ่ือการตดัสินใจ มีความเป็นมืออาชีพ  มกัเลือกซือ้สินคา้ท่ี
คุม้คา่มี คณุภาพ หรือสินคา้ตามคา่นิยม 
 

  ท่านเป็นผูท่ี้มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน  มีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง มุ่งเนน้ครอบครวัและการ
ท างาน ชอบ ใชส้ินคา้ท่ีช่วยอ  านวยความสะดวก  มีคณุคา่และคณุภาพสงู หรือสินคา้ท่ีสะทอ้น
ความส าเรจ็หรือ ฐานะทางสงัคม 
 

 ท่านเป็นผูท่ี้เครง่ครดัในความเช่ือและหลกัการ ยึดถือครอบครวั ศาสนา และชมุชนเป็นหลกั มกั
นิยมซือ้ สินคา้ท่ีผลิตในประเทศ 
 

  ท่านเป็นผูท่ี้มีความเป็นตวัของตวัเอง ใหค้วามส าคญัตอ่การพึ่งพาตนเอง เนน้การกระท าและ
ลงมือ ปฏิบตัิจริง ไมส่นใจในวตัถนิุยม นิยมซือ้สินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ่การด  าเนินชีวิตประจ าวนั 
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ส่วนที ่4 : พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์

กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่องวา่งดา้นลา่งทกุขอ้ตามความคิดเหน็ของท่านวา่เห็นดว้ยเพียงใด

กบัขอ้ความดา้นลา่ง 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 

ระดับความคดิเหน็ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. การรับรู้ปัญหา 

1.1 ท่านเลือกซือ้สินคา้จากกระแสนิยม      
1.2 การโฆษณาผา่นสื่อ Social เชน่ Facebook , 
Instragram  ท าใหท้่านสนใจซือ้สินคา้ 

     

1.3  ท่านตอ้งการซือ้สินคา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ าวนั 

     

2. การแสวงหาทางเลือก 
2.1ท่านศกึษาขอ้มลูประโยชนส์ินคา้เกษตร
อินทรียจ์ากขอ้มลูทางอินเตอรเ์นท  

     

2.2 ท่านซือ้สินคา้เกษตรอินทรยีจ์ากการทดลอง
บริโภคสินคา้ดว้ยตนเอง 

     

2.3 ท่านซือ้สินคา้เกษตรอินทรยีเ์พราะบคุคล
ภายในครอบครวั 

     

3. การประเมินผลทางเลือก 
3.1 ท่านสนใจบริโภคสนิคา้เกษตรอินทรีย ์      
3.2 ท่านเลือกซือ้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากตรา
สินคา้ท่ีเช่ือถือ 

     

3.3 ท่านมีการเปรียบเทียบคณุสมบตัิสนิคา้ก่อน
ซือ้ 

     

4. การตัดสินใจซือ้ 
4.1  ท่านพิจารณาจากคณุสมบตัิของสนิคา้และ
บริการเป็นหลกัในการตดัสินใจซือ้ 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 

ระดับความคดิเหน็ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

4.2  ท่านคิดวา่การสง่เสริมการขาย เช่น ลด แลก 
แจก แถม  ท าใหท้่านตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ 

     

4.3 ท่านใชเ้วลาตดัสินใจซือ้สนิคา้ภายในรา้นคา้
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

     

5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ 
5.1 ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมตอ่รา้นคา้      
5.2 ในอนาคตท่านจะซือ้สินคา้ในรา้นคา้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

     

5.3 ท่านจะแนะน ารา้นคา้กบับคุคลรอบตวั      
 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้เขยีน 
 

ชือ่-สกุล อาจารินทร ์ รญัสวะ 
วัน เดือน ปี เกิด 1 มีนาคม 2530 
สถานทีเ่กิด นครศรีธรรมราช 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551  ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยั

รงัสิต 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 172/25 หมูบ่า้นโฮมเพลส ซ.ปรีดีย ์พนมยงค2์0 ถ.สขุมุวิท71 เขตวฒันา 

แขวงพระโขนงเหนือ กทม.10110   
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