
 
 

การเลือกซ้ือสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

Organic food product purchasing decision via media of  Bangkok people. 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลน

ของคนกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือก

ซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อสินคาออรแกนิคผาน

ทางสังคมออนไลน  จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไป

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple  Regression Analysis) ผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน ไมตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมไมตางกัน นอกจากนี้ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ดานสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1) to study a organic food product purchasing 

decision via media of Bangkok people. 2) to study a organic food product purchasing decision 

via media of Bangkok people separated by Personal factors 3) to study marketing mix affecting 

study a organic food product purchasing decision via media of Bangkok people. 

The sample group was 400 people in Bangkok who consumed of organic food product 

via media. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 

were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of 

its  had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 

hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression 

Analysis.  

The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok with gender, age, 

education level, occupation and average monthly income are not different , Making the 

organic food product purchasing decision via media of Bangkok people was not different. 

Moreover, the marketing mix of products included product price place and promotion affect 

to the organic food product purchasing decision via media of Bangkok people. 

Keywords : Decision  process ; Organic product 

 

บทนํา 
สินคาออรแกนิคกําลังเปนที่รูจัก มีธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาออรแกนิคแพรหลายเปนอยางมาก 

เนื่องจากทุกคนตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นการเติบโตของตลาดอาหารออรแกนิคทั่วโลกเริ่มเห็นไดชัดเจนขึ้น

ตั้งแตป 1999 ในขณะนั้นตลาดของสินคาประเภทนี้มีมูลคาประมาณ 1.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดยในป 2014 

มูลคาการคาสินคาออรแกนิค ทั่วโลกพุงสูงขึ้นถึง 8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ และในป 2015 มีมูลคา 8.8 หมื่น

ลานดอลลาหสหรัฐ สวนพื้นที่เพาะปลูกแบบออรแกนิคทั่วโลกนั้นมีถึง 4.31 แสนตารางกิโลเมตรในป 2013 

สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป เปนทั้งผูนําและศูนยกลางผลิตของผูบริโภคสินคาออรแกนิค ซึ่งมีจํานวนมากถึง

รอยละ 90 ของตลาดการคาสินคาออรแกนิคทั่วโลก  (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอแลนด ,2560) 

ป 2560 – 2564โดยยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและขยายตลาดสินคาอินทรีย กําหนดใหมีการ

เพิ่มชองทางการจําหนายและขยายตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ ซึ่งกรมการคาภายในมีหนาที่
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รับผิดชอบการพัฒนาตลาดสินคาอินทรียตามยุทธศาสตร จึงไดรณรงคใหผูบริโภครูจักสินคาอินทรียและ

บริโภคมากขึ้น โดยมีธุรกิจสินคาเกษตรอินทรียในไทยมีแนวโนมเติบโตไดดี ประเมินวาในป 2561 มูลคา

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียของไทยจะอยูที่ 2,700-2,900 ลานบาท จากพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาตระหนัก

และใสใจกับสุขภาพการกินอยูที่ดีมากขึ้น จนทําใหการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียไมถูกมองเพียงแคเปนเท

รนดการบริโภค แตถือเปนวิถีการดํารงชีวิตรูปแบบใหม เปน “ออรแกนิคไลฟสไตล” ผูบริโภคชาวไทยคอยๆ 

ปรับความชอบของตัวเองไปในทางการบริโภคพืชผักมากขึ้น และลดการบริโภคเนื้อสัตว ลง 76% (สํานักขาว

คมชัดลึก , 2562) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเรื่องการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคน

กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดหลังจากการศึกษาคนควาวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจสามารถนําไปตอ

ยอดทําแผนการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ปจจัยดานประชากร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก ซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคม

ออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา  เพื่อเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล รวมถึงเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตของประชากร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปนยานเศรษฐกิจมีจํานวนประชากรหนาแนน มี

ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆมีความหลากหลายทางความคิดมีโอกาส มีความรูและอํานาจในการเลือกซื้อสินคา

ออรแกนิค 

 3. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออรแกนิค

ผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครที่แนนอน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการเปด

ตารางหาขนาดกลุมตัวอยาง Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง 
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4. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบดวย  

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน  

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการชองทางการจัดจําหนาย และ

ดานการสงเสริมการตลาด   

ตัวแปรตาม คือ การเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อใหทราบ การเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

3. เพื่อใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ การเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคม

ออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคน

กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

ดานที่ 1 ดานการรับรูปญหาและความตองการ (Problem or Need Recognition)  

จากการศึกษาความหมายของการเลือกซื้อสินคา ดานการรับรูปญหาและความตองการ ผูวิจัยสรุปไดวา  

ดานการรับรูปญหาและความตองการ หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคไดรับรูปญหาของส่ิงตางๆ ที่ใชอยูใน

ชีวิตประจําวัน การไดรับรูถึงความตองการและสภาพความเปนจริงวามีความแตกตางกัน  ซึ่งเกิดจากขอมูลทั้ง

ภายในและภายนอกสงผลใหหาส่ิงใดหนึ่งมาชวยแกปญหา 

ดานที่ 2 ดานการแสวงหาขอมูล (Information Search)  

จากการศึกษาความหมายของการเลือกซื้อสินคา ดานการคนหาขอมูล ผูวิจัยสรุปไดวา  ดานการคนหา

ขอมูล หมายถึง การแสวงหาและรวบรวมขอมูลขาวสารตามแหลงขอมูลเกี่ยวกับสินคาเพื่อชวยในการตัดสินใจ

ประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติกอนตัดสินใจซื้อ 

ดานที่ 3 ดานการประเมินทางเลือก (Pre-Purchase Alternative Evaluation) 

จากการศึกษาความหมายของการเลือกซื้อสินคา ดานการประเมินทางเลือก ผูวิจัยสรุปไดวา  ดานการ

ประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบขอมูลของผูบริโภคภายหลัง การคนหาขอมูลขาวสาร ผูบริโภคจะทํา

การประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจเลือกซื้อ 
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ดานที่ 4 ดานการตัดสินใจซื้อ (Purchase) 

จากการศึกษาความหมายของการเลือกซื้อสินคา ดานการตัดสินใจซื้อ ผูวิจัยสรุปไดวา  ดานการ

ตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจเปนการรวบรวมทางเลือกที่มีอยูหลายๆทางมาจัดสรรใหเหลือ เพียงทางเลือก

เดียวและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งผานการประเมินคิดวิเคราะหเปนอยางดีเพื่อใหได ตรงตามเปาหมายที่ได

กําหนดไว 

ดานที่ 5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) 

จากการศึกษาความหมายของการเลือกซื้อสินคา ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูวิจัยสรุปไดวา  ดาน

พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง หลังจากที่ผูบริโภคซื้อและใชสินคาแลว เกิดการเรียนรูและทัศนคติเกิดขึ้นจาก

การใชสินคายี่หอนั้นจึงเปนการประเมินผลภายหลังการซื้อเพื่อพฤติกรรมการซื้อซ้ําภายหลังในอนาคตถาผูบริโภค

รูสึกพอใจจะเกิดการซื้อซ้ําๆแตถาไมพอใจก็จะไมซื้อยี่หอเดิมอีก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัย ภาคสนามโดยไมมีการทดลองแบบตัดขวาง คือการดําเนินการ

เก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากหลาย ๆ หนวยศึกษา แลวนําขอมูลนั้นมาวิเคราะห  

โดยการเก็บขอมูลจะใชเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อเก็บขอมูลแลวจึงทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติ 

ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคม

ออนไลน 

ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยการเปด

ตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05  และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นพบวา ได

ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และผูวิจัยไดทําการเลือกใชวิธีในการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก 

เพื่อใหภาพลักษณกลุมที่เลือกนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะประชากรไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ ประกอบดวยคําถามใน

ลักษณะเปนคําถาม ปลายปดแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ เพียง

แค 1 คําตอบ 

สวนที่ 2  ปจจัยดานการเลือกซื้อสินคาออรแกนิค ผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง

ประกอบดวยดานการรับรูปญหาและความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการ
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ตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 16 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะ

ประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี้  5 = ระดับ

ความสําคัญมาก , 4 = ระดับความสําคัญมาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสําคัญนอย,  

1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนคําถามที่เกี่ยวของกับ สวนประสมทางการตลาดของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทาง

การตลาด มีจํานวนขอ คําถามทั้งหมด 12 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ 

(Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี้   5 = ระดับความสําคัญมาก , 4 = ระดับ

ความสําคัญมาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสําคัญนอย, 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเปนคําถามที่เกี่ยวของกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกซื้อสินคาออรแก

นิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จํานวนขอคําถาม 1 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะ

คําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยแบง ชวงเกณฑคะแนนเฉล่ียการประเมิน

แบงออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมาย ดังตอไปนี้ คาเฉล่ีย 1.00-1.80 = มีระดับความสําคัญในระดับ

นอยที่สุด, 1.81-2.60 = มีระดับความสําคัญในระดับนอย, 2.61-3.40 = มีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง, 

3.41-4.20 = มีระดับความสําคัญในระดับมาก, 4.21-5.00 = มีระดับความสําคัญในระดับมากที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล  
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้    

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ดานเพศ  ดานอายุ ดานระดับการศึกษาดานอาชีพ และดานรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 

1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลน

ของคนกรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยกําหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้    

2.1 เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ จะใชสถิติ  t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

2.2 เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน จะใชการวิเคราะหขอมูล
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ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดี่ยว (One - way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยใชวิธี ของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา 

ออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression analysis) 

 

ผลการวิจัย  
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้  

1. ผลการวิเคราะหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู

ในระดับสําคัญมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคน

กรุงเทพมหานครทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ดานการ

แสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และ ดานการรับรูปญหาและความตองการ  

2. ผลการเปรียบเทียบการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

2.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม

ตางกัน  

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของ

คนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้  

3.1. สวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล  
ผลการวิจัยการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงคไดดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม อยูในระดับสําคัญมาก  
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1.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ดานการรับรูปญหาและความตองการ ในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็น

วา โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนมาก ไดรับรูถึงปญหาของการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2556, หนา 3-3) อางใน ฐนิตา ตูจินดา

(2559) กลาววา การรับรูถึงปญหา (Problem recognition) ผูบริโภคสวนใหญจะสรางการตัดสินใจเพือ่ซื้อสินคา

โดยมาจากความจําเปนอยางยิ่ง (Needs) และความตองการโดยทั่วไป เปนหลัก ส่ิงเราภายนอกคือส่ิงกระตุนที่

เกิดจากขาวสารภายนอกอันมีที่มาจากโลกของธุรกิจซึ่งทําใหผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาและการโฆษณาก็เปน

สวนหนึ่งที่เปนส่ิงเราภายนอก และสอดคลองกับแนวความคิดของ Kotler (1997: 46) อางใน ศศิณัชชา หอมคง 

(2556) กลาววา การรับรูถึงความแตกตางระหวางสภาพที่ตองการและสภาพปจจุบันซึ่งมากพอที่จะกระตุนให

เกิดกระบวนการตัดสินใจ 

1.2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ดานการแสวงหาขอมูลในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดย

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนมาก ทราบแหลงขอมูลดานสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนเพื่อ

ชวยในการตัดสินใจ คนหาขอมูลสินคาออรแกนิค ทุกครั้งกอนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จา

ตุรงคกุล (2543, น. 160-166) อางใน นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) กลาววา เมื่อผูบริโภคเกิดความตองการ

แลว ผูบริโภคจะทําการเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ และประเมินส่ิงเหลานั้นเพื่อใหตรงกับความ

ตองการ และสอดคลองกับแนวคิดของ สุดารัตน กันตะบุตร (2554) กลาววา การแสวงหาและรวบรวมขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสินคาเพื่อส่ิงแวดลอมที่ผูบริโภคตองการจะซ้ือโดยพิจารณาจากฉลากสินคาการโฆษณา

ประชาสัมพันธการสอบถามจากบุคคลอื่นแหลงขอมูลภาครัฐหรือหนวยงานเอกชนที่สนับสนุนงานแสดงสินคาเพือ่

ส่ิงแวดลอม 

1.3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ดานการประเมินทางเลือกในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดย

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนมาก ประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หนา 46) อางใน ธนัท สุขวัฒนาวิทย (2556) กลาวไววา การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลวก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจ

เลือกทางที่ดีที่สุดวิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอใหเหลือเพียงตรายี่หอ

เดียวและสอดคลองกับแนวคิดของ สุดารัตน กันตะบุตร (2554) กลาวไววา การประเมินทางเลือกหมายถึงการ

เปรียบเทียบขอมูลของผูบริโภคภายหลัง การคนหาขอมูลขาวสารโดยพิจารณาจากราคาตราสินคามาตรฐาน

รับรองความปลอดภัยคุณสมบัติของสินคา 
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1.4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครสวนมาก ตัดสินใจซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลน เพราะตรงตามเปาหมายที่

ไดกําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2556) อางใน กตัญู คณิตศาตรานนท (2558) 

กลาวไววา การตัดสินใจเปนการรวบรวมทางเลือกที่มีอยูหลายๆทางมาจัดสรรใหเหลือ เพียงทางเลือกเดียวและ

เปนทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อใหผลลัพธที่ออกมามีประสิทธิภาพตรงตามที่คาดหวังและสอดคลองกับแนวคิดของ 

อดุลย จาตุรงกุล (2543) อางใน ณัฎฐกร ชื่นวัฒนพงศ (2560) กลาววา การตัดสินใจซื้อเปนกระบวนการ

ตัดสินใจของบุคคลโดยกําหนดความตองการของสินคาและบริการที่ตองการแลวระบุประเมิน 

 1.5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมหลังการซื้อในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดย

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนมาก หากมีความไมพึงพอใจหลังจากการตัดสินใจซื้อสินคาออรแกนิคผาน

ทางสังคมออนไลนจะไมซื้อและใชผลิตภัณฑนั้นซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี เปลงปล่ัง (2558) กลาวไววา 

ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมในลําดับตอมาหากพวกเขาพอใจมีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาซื้อ

ผลิตภัณฑอีกครั้ง และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (1997: 46) อางใน ศศิณัชชา หอมคง (2556) กลาวไววา 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) เกิดขึ้นหลังจากซื้อหรือใชผลิตภัณฑไปแลวถาเปนไป

ตามที่คาดหวังไวผลลัพธก็คือความพอใจ ก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ําอีกในอนาคตและมีการบอกตอถึงสินคา

และบริการที่ไดรับเปนอยางดี 

2. ผลการศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตาม เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้  

2.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคม

ออนไลน โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเนื่องจากปจจุบันบทบาทคานิยม และ การดําเนินชีวิต

ของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยไมเหมือนในอดีต  ทุกคนไมแบงแยกเพศใสใจในเรื่องสุขภาพ และรักษ

ส่ิงแวดลอมเหมือนกัน ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารมี พัฒนดุล และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2559) กลาว

ไววา อาจเปนเพราะ ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม คือ สินคาที่ใชสําหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป แตมีคุณลักษณะของ

การมีสวนรวมลดภาวะโลกรอนเพิ่มเขาไปเทานั้นจึงทําใหไมมีความแตกตางในเรื่องของเพศเขามาเกี่ยวของในการ

บริโภค และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร จําปาวัลย (2554) กลาวไววา เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันเพศ

ชายและเพศหญิงมีรูปแบบการดําเนินชีวิต คานิยม ความคิด และมีความตองการที่ไมแตกตางกัน  

2.2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคม

ออนไลน โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเนื่องจากทุกชวงอายุ มีความสนใจและความชอบใน

สินคาออรแกนิคเหมือนกัน ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารมี พัฒนดุล และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2559) 
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กลาวไววา อายุที่ตางกันมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมไมตางกันอาจเปนเพราะ ผลิตภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอม คือ สินคาที่ใชสําหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส 

(2553) อางใน บุษยมาส ชื่นเย็น (2561) กลาวไววา ในปจจุบันผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมหาไดงาย

มากๆ และมีการเผยแพรอยูในอินเตอรเน็ตและในสังคมออนไลน ซึ่งทุกคนสามารถเขาไปอานและรับขอมูล

ขาวสารไดอยางไมมีขอจํากัด ทําใหไมวาจะอายุเทาไรก็สามารถเขาถึงได 

2.3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิค

ผานทางสังคมออนไลน โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  อาจเนื่องจากประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครทุกกลุมระดับการศึกษาไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลหลากหลายใหความรูเกี่ยวกับ สินคาออรแก

นิค รวมถึงไดรับการประชาสัมพันธเรื่องอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารมี พัฒนดุล และ 

วิโรจน เจษฎาลักษณ (2559) กลาวไววา พื้นฐานการศึกษาที่ตางกันมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอมไมตางกัน อาจเปน เพราะ ผูบริโภคไดรับทราบขาวสาร การรณรงคประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ ทําให

เกิดจิตสํานึกการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม และสงผลใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม จึงทําใหไมมีความ

แตกตางในเรื่องของการศึกษา เขามาเกี่ยวของในการบริโภคและผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร จําปาวัลย 

(2554) กลาวไววา ผูบริโภคทุกกลุมระดับการศึกษา ตางก็ตองมีหนาที่ความรับผิดชอบการทํางานที่ตองใชสมอง

และความคิด และ มีความตองการความสดชื่นไมแตกตางกัน  

2.4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลน โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุก

อาชีพ ตางกัน แตมีความสนใจเลือกซื้อสินคาออรแกนิค เหมือนกันเนื่องจากทราบถึงประโยชนของสินคาออรแก

นิค เปนสินคาเพื่อสุขภาพดีตอส่ิงแวดลอม ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารมี พัฒนดุล และ วิโรจน เจษฎา

ลักษณ (2559) กลาวไววา อาชีพที่ตางกันมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมไมตางกัน อาจเปน

เพราะผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม จึงทําใหไมมีความแตกตางในเรื่องของอาชีพเขามาเกี่ยวของในการบริโภคและ

ผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย กองโลก (2560) กลาวไววา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินคาในแอพพลิเคชั่น Instagram ของผูบริโภคโดยรวมไมตางกัน ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันจะ

ตัดสินใจซื้อสินคาที่ เหมาะสมกับอาชีพ และภาพลักษณะของตนเอง ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหการเลือกซื้อสินคาออรแก

นิคผานทางสังคมออนไลน โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเนื่องจากประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน แตมีความสนใจซื้อสินคาออรแกนิค เพื่อสุขภาพเหมือนกัน 

ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารมี พัฒนดุล และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2559) กลาวไววา รายไดเฉล่ียตอ

เดือนที่ตางกันมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมไมตางกัน อาจเปนเพราะผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม

เปนสินคาอุปโภคบริโภคที่ไมไดมีราคาที่แตกตางจากสินคาที่ผลิตภัณฑ ชนิดเดียวกันที่วางจําหนายมากนัก ดังนั้น 
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ทุกกลุมรายไดสามารถบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมไดไมแตกตางกันและผลสอดคลองกับแนวคิดของ 

Christopher Gan, H. Y. (2008) อางใน บุษยมาส ชื่นเย็น (2561) กลาวไววา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดไมมี 

ผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

3. ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคม

ออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้  

3.1. สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการศึกษาการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในระดับมาก ในเรื่องของ สินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนที่ขายตอบสนองกับความ

คาดหวังของลูกคากลุมเปาหมายและพึงพอใจตอสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Kotler and Keller (2012) อางใน ณัฎฐกร ชื่นวัฒนพงศ (2560) กลาวไววา ผลิตภัณฑ (Product) คือส่ิง

หนึ่งที่ถูกนําเสนอตางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจความตองการหมายรวมถึงสินคาทางกายภาพบริการ

ประสบการณเหตุการณบุคคลตางๆสถานที่คุณสมบัติองคกรขอมูลและความคิดไมใชหมายถึงผลิตภัณฑที่จับตอง

ไดอยางเดียว (Intangible Product) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 53) อางใน 

ศศิณัชชา หอมคง (2556) กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ

จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและส่ิงที่สัมผัสไมได เชน 

บรรจุภัณฑสีราคาคุณภาพตราสินคาบริการและชื่อเสียงของผูขายผลิตภัณฑอาจเปนสินคาบริการสถานที่บุคคล

หรือความคิดผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการความคิด

สถานที่องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทํา

ใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

3.2. สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลน

ของคนกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา 

ในระดับมากในเรื่องของ ราคาสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนกอใหเกิดการยอมรับในคุณคาสงผลตอ

ความภักดีตอตราสินคาทําใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) 

กลาววา ราคา (Price) เปนส่ิงที่ตองคํานึงเพราะมีผลโดยตรงตอการเลือกซื้อสินคาตองคํานึงถึงการยอมรับใน

คุณคาของการบริการที่ไดรับสงผลตอความภักดีตอตราสินคาทําใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุดารัตน กันตะบุตร (2554) กลาววา ราคา หมายถึงจํานวนเงินทีใ่ชแลกเปล่ียนเพื่อซื้อสินคาเพื่อส่ิงแวดลอม

โดยพิจารณาจากความเหมาะสมความคุมคาความยินยอมความยินดี 

3.3. สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผาน

ทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ

ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในระดับมาก ในเรื่องของชองทางการจัดจําหนายแบบการส่ังซื้อผานสังคม
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ออนไลนสามารถติดตอกับผูขายไดสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร สอนเทพา (2555) อางใน 

ชัญญา ชีนิมิต และพัชนี เชยจรรยา(2559) กลาววาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของผักพบวากลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญกับความสะดวกสบายในการหาซื้อเนื่องจากสถานที่ที่จัดจําหนายตองงายตอการซื้อสามารถติดตอ

กับลูกคาไดสะดวกทําใหผูประกอบการใหความสําคัญกับการความสะดวกในการหาซื้อผักในระดับที่มากและ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา ชีนิมิต และพัชนี เชยจรรยา (2559) กลาววา สําหรับผูประกอบกิจการขาย

สินคาผานทางออนไลนสามารถนําขอมูลเหลานี้เพื่อไปศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจไดในหลาย

ดานไมวาจะเปนทางดานขอมูลการเปดรับส่ือเพราะถึงแมจะมีส่ือโซเชียลมีเดีย อื่นๆเกิดขึ้นอยางมากมายไมวาจะ

เปน Instagram หรือ Snapchat แตส่ือที่มีประสิทธิภาพเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุดคือ Facebook ดังนั้น

การทําการตลาดผานทาง Facebook เปนส่ิงสําคัญเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

3.4. สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในระดับมาก ในเรื่องของ การเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานสังคมออนไลน

เปนชองทางเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) 

กลาววา การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอส่ือสารระหวางผูขายกับผูซื้อ

เพื่อสราง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารจูงใจเตือนความจําใหผูบริโภคเกิดการ

รับรูถึงตัวสินคาและบริการซึ่งกิจกรรมทางการตลาดสามารถกระทําไดหลายรูปแบบเชนโฆษณาในส่ือชองทาง

ตางๆหรือการทํากิจกรรมทางการตลาดดวยการลดแลกแจกแถมเปนตนและสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฏฐชิสา 

อัฐศักดิ์ (2558) กลาววา  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

ติดตอส่ือสารใหผูใชบริการโดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ

และเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 

 

ขอเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่

สนใจขายสินคาออรแกนิคผานสังคมออนไลน ดังตอไปนี้  

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

1. ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง

การจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร ในปจจุบัน

ทุกคนมีมือถือ Smart Phone และมีอินเตอรเน็ต ที่สามารถเชื่อมโยงติดตอส่ือสารกันไดสะดวกมากขึ้น ซึ่งการ

ซ้ือขายผานโลกออนไลนในปจจุบันขยายวงกวาง ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ 
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รานคา จึงควรใหความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉล่ียสูงที่สุด ดังนั้น ชองทางการจัดจําหนายแบบการส่ังซื้อผานสังคม

ออนไลนสามารถติดตอกับผูขายไดสะดวก ที่สามารถหาซื้อสินคาออรแกนิคไดงายยิ่งขึ้น พัฒนาชองทางส่ังสินคา

ออนไลนและมีการจัดสงอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันตามความตองการของผูบริโภค และเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจมาก

ขึ้นซึ่งการมีชองทางในการขายยิ่งมากก็จะทําใหผูบริโภคมีความสะดวกและตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ไมจําเปนตองเดินทางคนหารานคาเพื่อซื้อสินคาอีกตอไป 

2. ดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการ

เลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครดังนั้นนักการตลาด บริษัท องคกร 

ผูผลิต ผูประกอบการ รานคา จึง ควรใหความสําคัญเปนอยางมาก ควรมีการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทาง

สังคมออนไลนใหมีรูปแบบผลิตภัณฑที่ใสบรรจุภัณฑแบบใหมที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรมีการคิดคนผลิตภัณฑ

ประเภทใหมๆ อยูเสมอ  เพื่อสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูบริโภคไดทุกกลุม เปนการขยายตลาด

กลุมเปาหมายใหกวางมากขึ้น และเพื่อใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนมาก

ยิ่งขึ้น  

3. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผานทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานครดังนั้น

นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ รานคา ควรที่จะนําเสนอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผาน

สังคมออนไลนเปนชองทางเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากปจจุบัน คนรุนใหม นิยมซื้อสินคา

ผานระบบออนไลนมากขึ้น จึงควรมีกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดอยูสม่ําเสมอ เพื่อชวยกระตุนใหเกิด

แรงจูงใจและความตองการสินคาไดมากขึ้น มีการส่ือสารผานการโฆษณาบนโลกอินเตอรเน็ตที่เขาถึงผูบริโภคใน

ยุคออนไลนแบบปจจุบัน  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปจจัยอื่นๆ เพิ่มขึ้นดวย ที่อาจสงผลตอการเลือกซื้อสินคาออรแกนิคผาน

ทางสังคมออนไลนของคนกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ปจจัยดาน

สังคม และปจจัยดานทัศนคติ เปนตน และนําขอมูลที่ไดนําไปพัฒนาสินคาใหตรงความตองการของลูกคาตอไป  

2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นในการวิจัยในครั้ง

ตอไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวาง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เชน สํารวจในเขตปริมณฑล ตางจังหวัด 

หรือภูมิภาค เพื่อใหทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผูบริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจมีความแตกตาง

กันในแตละพื้นที่   

3.ควรทดสอบนําสถิติอื่นมาใชในการวิเคราะหที่นอกเหนือจากที่ใชวิเคราะหผลในวิจัยนี้ เพื่อใหไดผล

การวิเคราะหที่มีความหลากหลายแตกตาง เกิดความนาสนใจและสามารถนาไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 



14 
 

เอกสารอางองิ 

กตัญู คณิตศาตรานนท.(2558).การรับรูคุณภาพและการสื่อสารทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ ประเภทผักออรแกนิคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.รายงานการศึกษาคนควา

อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

จุฑารัตน เกียรติรัศมี.(2558).ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ชัญญา ชีนิมิต และพัชนี เชยจรรยา.(2559).ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารออรแกนิค 

ออนไลนของผูบริโภค.วารสารการส่ือสารและการจดัการ ปที ่2 ฉบับที่ 3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร. 

ฐนิตา ตูจินดา.(2559).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศกลุมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยาลัย

พาณิชยศาสตร.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก. 

ณัฎฐกร ชื่นวัฒนพงศ.(2560).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารออรแกนิค

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ณัฏฐชิสา อัฐศักดิ์.(2558).ปจจัยในการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมทางออนไลนประเภทกระเปา และรองเทา

สุภาพสตรี.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ธนัท สุขวัฒนาวิทย.(2556).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในงานแสดงสินคาของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ. 

นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร.(2559).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล .รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

บุษยมาส ชื่นเย็น.(2561). การศึกษาการรับรูของผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภค

บริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.งาน

วิจัยคนควา,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ. 

ปารม ีพัฒนดุล และ วิโรจน เจษฎาลักษณ .(2559).ปจจัยที่มีผลตอการต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อสิง่แวดลอมของ

ผูบริโภคอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร.  



15 
 

ภัทรพร ธนสารโสภิณ.(2558).การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑออรแกนิค

(Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศศิณัชชา  หอมคง. (2556).ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อ

วิสตา การเดน คอนโดมิเนียม.สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

สาขาวิชาการจัดการ. 

ศิริพร จําปาวัลย.(2554).การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองด่ืม เปปทีน และ เบรนฟต

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุดารัตน กันตะบุตร.(2554).ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคใน

จังหวัดนครราชสีมา.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

เสรี เปลงปล่ัง.(2558).รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมอิทธิพลของผูบริโภคสินคาออรแกนิค.วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 2550. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ บริษัท ธีระฟ ลม และไซเท็ก 

จํากัด. 

 


