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            ปัจจุบันผู้บริโภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีความใส่ใจและให้ความส าคัญด้าน
สขุภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการเลือกซือ้สินค้าเพิ่มมากขึน้ การใช้ยาและสารเคมีเพื่อ
ป้องกนัหรือรักษาโรคกุ้ ง ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะซึ่งสง่ผลต่อความปลอดภยั
ของผู้บริโภคและผู้ผลิต การรับรู้ เก่ียวกับปัญหาและการเลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์ยงัจ ากัดในผู้บริโภค
สว่นน้อยเทา่นัน้ 

 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ ง
อินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ ผลการศกึษาพบวา่ เหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะเช่ือ
วา่ปลอดสารเคมี สว่นเหตผุลท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับกุ้ งอินทรีย์และ
ไม่เช่ือวา่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีปลอดสารเคมี  

 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิตชีว้า่ ความปลอดภยัของอาหารเป็นประเด็นท่ีผู้บริโภค

กงัวลเม่ือเลอืกซือ้กุ้ ง สว่นราคาของกุ้ งอินทรีย์ท่ีสงูขึน้ และการได้รับตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์
จากหนว่ยงานราชการสง่ผลให้ความนา่จะเป็นในการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้  จึงควรจัดให้
มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผ่านทางโทรทศัน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ น าเสนอเก่ียวกับวิธีการ
เพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ ท่ีมาของกุ้ งอินทรีย์ตัง้แต่ผลิตจนถึงมือผู้ บริโภค และกุ้ งอินทรีย์ท่ีวาง
จ าหนา่ยต้องได้รับตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานราชการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
มัน่ใจในผลติภณัฑ์  
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 Recently, domestic and foreign consumers have been paying more attention on 
health and environment issues when they purchase food. There have concerned about 
residue of antibiotics in shrimp products from the intensive use of drugs and chemicals 
to prevent or treat shrimp disease, which can cause a negative health on consumers 
and producers. However, awareness of shrimp organic consumption is still less. 
 
 The objective of this study was to analyze consumer behaviors and factors affect 
purchasing decision of organic shrimp in Bangkok. The findings indicated that the main 
reason to choose organic shrimp products is free of chemicals on shrimp. On the other 
hand, consumer do not buy organic shrimp because of lack of knowledge on organic 
products and the distrust on chemical-free.  
 
 Results of factors influencing purchase decisions showed that the consumer 
concern on food safety, high price, and organic certification. 
 
 Recommedations should present via television channels and social media 
regarding how farm organize for pure organic and how organic shrimps transfer to the 
market. Furthermore, organic shrimps must be certified by the government for customer 
confidence in product. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
  

ความส าคัญของปัญหา 
 

กุ้ งเป็นสตัว์น า้เศรษฐกิจหลกัท่ีสร้างรายได้จากการสง่ออกสินค้าสตัว์น า้ให้กับประเทศไทย
มากเป็นอันดบัหนึ่งนบัตัง้แต่ปี 2534 เป็นต้นมา เน่ืองจากเป็นสตัว์น า้ท่ีได้รับความนิยมบริโภคทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทัว่โลก ในปี 2559 ประเทศไทยมีปริมาณกุ้ ง 300,000 ตนั เพิ่มขึน้จาก 
260,000 ตัน ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 15.38  โดยมีสดัสว่นการเลีย้งกุ้ งขาวแวนนาไม คิดเป็น
ร้อยละ 96 และสดัสว่นการเลีย้งกุ้ งกลุาด า คิดเป็นร้อยละ 4 ของผลผลิตกุ้ งทะเลท่ีมีการเพาะเลีย้ง
ทัง้หมด (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)   

 
ปัจจุบนัผู้บริโภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้ความส าคญัด้านสขุภาพ  และความใส่

ใจในการเลือกซือ้สินค้าบริโภคโดยค านึงถึงสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ มีความ
กังวลการใช้ยาและสารเคมี ท าให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะในกุ้ ง ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค ซึง่สอดคล้องกบัการท าการเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ 

 

การเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ คือ การเลีย้งกุ้ งท่ีมีการจัดการผลิตแบบองค์รวม รักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากการสงัเคราะห์ ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตท่ีได้มา

จากการดดัแปลงพนัธุกรรมหรือพนัธุวิศวกรรม ในพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร สามารถปลอ่ยกุ้ งได้ไม่เกิน 15 ตวั 

การเลีย้งกุ้ งระบบอินทรีย์นอกจากจะแก้ปัญหายาและสารเคมีตกค้าง ยงัช่วยลดต้นทุนลดการน าเข้า

สารเคมีและยา และการเลีย้งระบบอินทรีย์สามารถช่วยฟืน้ฟูสภาพแวดล้อม คือสิ่งมีชีวิตในดินและน า้

ให้มีความหลากหลายและสมดุล ในปัจจุบนัหน่วยงานของรัฐโดยกรมประมงมีนโยบายในการส่งเสริม

การเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ คือ กุ้ งกลุาด า  และกุ้ งขาวแวนนาไม (กรมประมง, 2550) มีฟาร์มเอกชนท่ีเร่ิม

หนัมาเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ และมลูนิธิสายใยแผน่ดินร่วมกบัแพปลาท่ีเกิดจากการรวมกลุม่

ของชาวบ้านผู้ท าประมงท้องถ่ิน จัดตัง้เป็นโครงการประมงพืน้บ้านสตัว์น า้อินทรีย์ โดยผลผลิตกุ้ ง

อินทรีย์จะมาจากการเลีย้งแบบธรรมชาติ ได้แก่ กุ้ งแซ่บ๊วย ราคากุ้ งอินทรีย์จะแพงกว่าราคากุ้ งทัว่ไป
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ประมาณ 100% ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการเลีย้งกุ้ งแบบปกติ และท าให้

ผู้บริโภคมีความปลอดภยัมากขึน้ 

 
ในตลาดโลกกลุ่มสินค้ากุ้ งอินทรีย์ก าลงัเป็นท่ีต้องการสงูในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาด

สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามในประเทศไทยกระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ในกลุม่สตัว์น า้ท่ีเป็น

อินทรีย์เร่ิมจะได้รับความนิยมเม่ือ 2-3 ปีท่ีผา่นมา แตเ่ป็นการรับรู้และเข้าถึงกุ้ งอินทรีย์ยงัจ ากัดอยู่ในคน

กลุม่เล็กๆเฉพาะกลุม่เท่านัน้ ประกอบกับผลผลิตกุ้ งอินทรีย์ท่ีได้ส่วนใหญ่ในประเทศมาจากการ

เพาะเลีย้งแบบธรรมชาติ ซึ่งการเลีย้งแบบธรรมชาติต้องใช้พืน้ท่ีในการเลีย้งเยอะ แต่ผลผลิตท่ีได้

น้อยกว่าการเพาะเลีย้งกุ้ งแบบอินทรีย์อย่างเดียวในปัจจุบันท่ีได้มาตรฐานการเพาะเลีย้งตาม

มาตรฐานของกรมประมงและได้ใบรับรองมาตรฐาน  มีเพียงจังหวดัสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

เทา่นัน้ โดยมีผลผลิตกุ้ งอินทรีย์แบบเพาะเลีย้งรวมกันทัง้หมดในปี 2560 เพียง 46,200 กิโลกรัม (ตาราง

ท่ี 1) ท าให้ผลผลิตท่ีผลิตได้มีจ านวนท่ีน้อยไม่เพียงพอต่อการส่งออก ส าหรับฟาร์มของเอกชนมี

เพียงไม่ก่ีราย ปัญหาหลกัของตลาดกุ้ งอินทรีย์ในประเทศ คือ ผลผลิตขายได้ส าหรับเฉพาะกลุ่ม

เท่านัน้ เน่ืองจากผู้บริโภคยงัไม่ค่อยให้ความส าคญักับสินค้าท่ีเป็นประมงอินทรีย์ ประกอบกับ

ผลผลิตมีปริมาณท่ีน้อยเม่ือเทียบกับผลผลิตกุ้ งทั่วไป มีขายเฉพาะแหล่งเท่านัน้ เช่น จ าหน่ายท่ี

ศนูย์การค้าระดบั Highend และงานแสดงสนิค้าสขุภาพ การรับรู้ว่ามีสินค้าท่ีเป็นกุ้ งอินทรีย์จ าหน่าย

ยงัน้อยมาก ท าให้ผู้ผลติขาดแรงจูงใจในการผลติ  
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ตารางที่ 1  จ านวนฟาร์มท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พืน้ท่ีเลีย้ง ชนิดของสตัว์น า้และ
ผลผลติ  
 

พืน้ที่ด าเนินการ จ านวนฟาร์ม พืน้ที่เลีย้ง (ไร่) ชนิดสัตว์น า้ ผลผลิต/ปี (กิโลกรัม) 

กรุงเทพมหานคร  1 1 
  ขอนแก่น 1 0.75 ปลาน า้จืด 150 

เชียงใหม่ 1 3 ปลาน า้จืด 600 

ตราด 5 148 สตัว์น า้รวม 29,600 

เพชรบรีุ 1 83 พืชน า้(สาหร่ายพวงองุ่น) 16,600 

เพชรบรูณ์ 2 1,309.25 ปลาน า้จืด 261,850 

ยะลา 6 10.55 ปลาน า้จืด 2,109 

ร้อยเอ็ด 1 2 ปลาน า้จืด 400 

สมทุรปราการ 10 228.8 สตัว์น า้ทะเล 45,760 

สมทุรสงคราม 4 168 กุ้งทะเล 33,600 

สมทุรสาคร 2 63 กุ้งทะเล 12,600 

สริุนทร์ 4 18.5 ปลาน า้จืด 3,700 

ยโสธร 33 72.05 ปลาน า้จืด 14,410 

รวมพืน้ที่ทัง้หมด 71 2,107.90   421,379 

ท่ีมา: กรมประมง (2560) 
 

การศกึษาครัง้นีเ้พื่อต้องการทราบพฤติกรรมการบริโภคซือ้กุ้ งอินทรีย์ และต้องการทราบถึงปัจจัย

ใดบ้างท่ีสง่ผลต่อการซือ้กุ้ งอินทรีย์ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนัน้  ๆ ซึ่งจะ

ช่วยในการวางแผนการตลาดให้ประสบความส าเร็จ และเพื่อเป็นประโยชน์กับรัฐบาลในการก าหนด

นโยบายในการสง่เสริมด้านการผลติให้กบัเกษตรกรผู้ผลติกุ้ ง ให้หนัมาผลิตกุ้ งอินทรีย์เพื่อท่ีจะแข่งขนั

ได้ในเร่ืองของคณุภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นส าคญั โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการส ารวจ และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ในงานวิจยั 
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วัตถุประสงค์ 

 
1.  เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
2.  เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 
ในการศกึษาครัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นกลุม่บุคคลทัว่ไป ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ปี

ขึน้ไป จังหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยแบ่งเป็นผู้ ท่ีซือ้กุ้ งอินทรีย์ในช่วง ปี 2560 

จ านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์แต่รู้จักกุ้ งอินทรีย์และแหล่งจ าหน่าย จ านวน 200 

ตัวอย่าง โดยส ารวจจากแหล่งท่ีขายกุ้ งอินทรีย์ ได้แก่ ศูนย์การค้า Gateway เอกมัย, Top 

Supermarket ในเซ็นทรัล และร้านเลมอนฟาร์ม ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตัง้แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.  เพื่อเป็นประโยชน์กบัรัฐบาลในการก าหนดนโยบายในการสง่เสริมด้านการผลิตให้กับ

เกษตรกรหนัมาผลติกุ้ งแบบอินทรีย์  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศท่ีใส่

ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และช่วยให้ผลผลิตสามารถแข่งขันด้านคุณภาพในตลาด

ตา่งประเทศได้ 

2.  ผู้ประกอบการ และเกษตรกรสามารถน าข้อมูลท่ีบอกถึงว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ เพื่อช่วยให้สามารถผลติสนิค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมนัน้ๆ 
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3.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์  และผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจ

เข้าสูต่ลาดกุ้ งอินทรีย์วา่ผู้บริโภคในตลาดกุ้ งอินทรีย์พฤติกรรมเป็นอย่างไร เพื่อช่วยในการวางแผน

การตลาดให้ประสบความส าเร็จ 

วิธีการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อธิบายตามวิธีการด าเนินการได้ดังนี ้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมลู 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลปฐมภมู ิ(Primary Data) 
 

ข้อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการส ารวจ (Survey Method) ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ คือประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากผู้ซือ้และผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์แต่รู้จักกุ้ งอินทรีย์และแหลง่จ าหน่าย 
ยา่นศนูย์การค้า Gateway เอกมยั และบริเวณรอบๆ ซึง่เป็นแหลง่ท่ีมีสินค้าประมงอินทรีย์จ าหน่าย
(THAIPUBLICA, 2558) ,Top Supermarket และร้าน Lemon farm   

 

ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งในครั้งนีจ้ากประชากรมีจ านวนมาก และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจึงท าการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากรหรือในกรณีท่ีมีประชากรจ านวนมาก จึงก าหนด
ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ค านวณจากสตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544:67) 

 

              n       =     
    

  
 

เม่ือ 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
z แทน คา่สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ95 มีคา่ Z = 1.96  
p แทน คา่สดัสว่นของลกัษณะท่ีต้องการศกึษาเทา่กบัเทา่กบั 0.50  
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q แทน คา่ความแปรปรวนของลกัษณะท่ีต้องการศกึษาเทา่กบั 0.50  
e แทน คา่ความคลาดเคลือ่นท่ีสามารถยอมรับได้เทา่กบั 0.05 

แทนสตูร 

 n        =      
                 

       
 

  =    384.16 
 
ดงันัน้จ านวนประชากรตวัอย่างจากการสุม่ตวัอย่างท่ีได้จากการค านวณมีค่ารวม  ทัง้สิน้ 

384.16คน ดงันัน้เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน โดยท าการสุม่โดยใช้ความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึง่เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (วุฒิชาติ สนุทรสมัย, 2552) แบบสอบถาม
แบง่เป็น 3 สว่นดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายได้   

สว่นท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคกุ้ งอินทรีย์ 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามผู้บริโภคท่ีไม่เลอืกบริโภคกุ้ งอินทรีย์ 
 
การทดสอบเคร่ืองมือ ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีจัดท าขึน้เพื่อใช้ใน

การส ารวจกลุม่ตวัอยา่งไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) มีรายละเอียดดงันี ้
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยแบง่การทดสอบ 2 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ  
 
1. ทดสอบเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Validity) ด้วยการศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาพฒันาเพื่อให้ได้ค าถามท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ในการศกึษา  
2. ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) ด้วยการได้รับค าแนะน าจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระในการล าดบัแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) 
 

เป็นข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารงานวิจยั เอกสารวิชาการ บทความท่ีเก่ียวข้องด้าน
สนิค้าประมงอินทรีย์ กุ้ งอินทรีย์ มาตรฐานการเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ของไทย ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ี
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ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ข้อมูลท่ีเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้ บริโภค ทฤษฎีการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ รวมถึงข้อมลูท่ีได้จากการสบืค้นท่ีเก่ียวกบัสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาก
การสมัภาษณ์ โดยผู้ท าวิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อ
น าไปจดัเรียงข้อมลูในรูปแบบท่ีเข้าใจงา่ย เพื่อประมวลผล และน าเสนอผลการศกึษาดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื อ้กุ้ งอินทรีย์ ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ1 โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ตัวอย่าง
ผู้บริโภคเพื่อให้ทราบข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ สถิติท่ีใช้ในการอธิบายได้แก่ ร้อยละ(Percentage)  

2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้อ2 เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ ง
อินทรีย์ เป็นการวิเคราะห์ว่าตวัแปรใดสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีตอ่กุ้ งอินทรีย์ ความรู้ในเร่ืองกุ้ งอินทรีย์ พฤติกรรมการซือ้
กุ้ งอินทรีย์ และการให้ความส าคญัของปัจจัยสว่นผสมทางการตลาด ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบโลจิสติก ด้วยวิธี Binary logistic โดยตวัแปร Y มี  2 คา่ เรียกว่า โลจิต (Logit Model) คือ ซือ้กุ้ ง
อินทรีย์ และไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์ โดยตัวแปรท่ีคาดว่ามีผลต่อการตดัสนิใจซือ้มีดงันี ้ 

Y    =  a0 + a1 OCC1 + a2 OCC2 + a3 OCC3 + a4 OCC4 +a5 PRICE + a6 SAFETY + a7 HEALTH +  

A8 NUMC +a9 LABEL + a10 INFOR  + a11 GAP + U  
ตัวแปรตาม 
 

Y คือ ตวัแปรตาม หมายถึง พฤติกรรมการซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
 

Y = 1 ผู้บริโภคตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
 
Y = 0 ผู้บริโภคไม่ตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
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โดยท่ี ก าหนดให้  
 
 U   =  คา่ความคลาดเคลือ่น 
 
 ai   =  คา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร i โดยท่ี i = 1,2,3….16 
 
 a0   =  คา่คงท่ี 
 

OCC  =   อาชีพของผู้บริโภค โดยท่ี 
 
OCC1   =  1  หมายถึง ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   0  หมายถึง อาชีพอ่ืน  ๆ
 
OCC2   =  1  หมายถึง พนกังานบริษัทเอกชน 
   0  หมายถึง อาชีพอ่ืน  ๆ
 
OCC3   =  1  หมายถึง ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
   0  หมายถึง อาชีพอ่ืน  ๆ
 
OCC4   =  1  หมายถึง นกัเรียน/นกัศกึษา 
   0  หมายถึง อาชีพอ่ืน  ๆ
 
PRICE    = ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคจ่าย (บาท/กก.) 
  
NUMC    = จ านวนสมาชิกในบ้านของผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี (คน)  
 
HEALTH  = ระดับคะแนนความส าคัญในเร่ืองผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ

สขุภาพ 
 

SAFETY   = ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองอาหารปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญั 
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ท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง 
 
LABEL = ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองกุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรอง                          

มาตรฐานจากหนว่ยงานราชการ 
 
INFOR             =  ระดับคะแนนความส าคัญในเร่ืองการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ตา่งๆ 
 
GAP                    =               ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองการมีตรารับรองมาตรฐาน GAP 

 
การค านวณผลกระทบส่วนเพิ่ม 
 
Marginal effect คือ หากตัวแปรต้นมีค่าเพิ่มขึน้เท่ากับ 1 หน่วยแล้ว ตัวแปรตามจะ

เปลีย่นแปลงไปเทา่ไหร่  

 
หากตวัแปรต้น (X) มีลกัษณะเป็นตวัแปรท่ีมีพียงสองค่า คือ 0 และ 1 เหมือนกัน ดงันัน้ 

การเปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย ในท่ีนีก้ารอ่านค่า Marginal effect 
สามารถใช้สตูรเสนอโดย Judge, et al (1988) ดงันี ้

 

สมมติฐานของการวิเคราะห์โลจิสติก 
 
1.  อาชีพของผู้บริโภค (OCC) อาชีพท่ีก าหนดคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ,  พนกังานบริษัท, 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว โดยอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีโอกาสท่ีจะบริโภคมากกว่าอาชีพอ่ืน
เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีนา่จะได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์และพร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ เคร่ืองหมาย
ของสมัประสทิธ์ินา่จะเป็นบวก  
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2.  ราคาของกุ้ งอินทรีย์ (PRICE) เม่ือราคาของกุ้ งอินทรีย์เพิ่มมากขึน้ผู้บริโภคมีโอกาสท่ีจะ
บริโภคลดลง เคร่ืองหมายของสมัประสทิธ์ินา่จะเป็นลบ 

 
3.  จ านวนสมาชิกในบ้านของผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 15 ปี (NUMC) ถ้าในครอบครัวมี

สมาชิกในท่ีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี มากขึน้ จะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ จะตระหนกัถึง
ความห่วยใยด้านสขุภาพมากขึน้ เน่ืองจากร่างกายมีความต้านทานโรคต ่า เคร่ืองหมายของสมัประสิทธ์ิ
นา่จะเป็นบวก 

 
4.  ระดบัคะแนนความส าคัญในเร่ืองผู้บริโภคให้ความส าคญักับสุขภาพ (HEALTH) หาก

ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัสขุภาพมากขึน้ จะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ เน่ืองจากกุ้ ง
อินทรีย์ไม่มีการใช้สารเคมี ท าให้ไม่มีสารตกค้างในร่างกายเคร่ืองหมายของสมัประสทิธ์ินา่จะเป็นบวก 

 
5.  ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองอาหารปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้บริโภคกังวลเม่ือซื อ้

กุ้ ง (SAFETY) หากอาหารปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญัท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง จะมีโอกาสในการบริโภค
กุ้ งอินทรีย์มากขึน้ เคร่ืองหมายของสมัประสทิธ์ินา่จะเป็นบวก 

 
6. ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองกุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ 

(LABEL) หากกุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ จะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ ง
อินทรีย์มากขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในตวัผลิตภณัฑ์ เคร่ืองหมายของสมัประสิทธ์ิน่าจะเป็น
บวก 

 
7.  ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองกุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐาน (GAP) หากกุ้ ง

อินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐาน(GAP)  จะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ เน่ืองจาก
ผู้บริโภคมีความมัน่ใจในตวัผลติภณัฑ์ เคร่ืองหมายของสมัประสทิธ์ินา่จะเป็นบวก 

 
8.  ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ (INFOR) หาก

ผู้บริโภคได้รับข้อมลูขา่วสารจากสื่อต่างๆจะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคมี
จะมีความรู้เก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์มากขึน้ เคร่ืองหมายของสมัประสทิธ์ินา่จะเป็นบวก 

 
โดยทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีตัง้สมมติฐานไว้ สรุปได้ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีตัง้สมมติฐานไว้  
 

ตวัแปรอิสระ ทิศทางความสมัพนัธ์ 

OCC คือ อาชีพของผู้บริโภค 
           นกัเรียน/นกัศกึษา/แม่บ้าน _ 

          ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                         + 

          พนกังานบริษัทเอกชน  _ 

          ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั _ 

          นกัเรียน/นกัศกึษา _ 

GRAD คือจ านวนปีท่ีผู้บริโภคได้รับการศกึษา + 

INCOME คือ ระดบัรายได้สว่นบุคคลของผู้บริโภค + 

PRICE คือ ราคาของกุ้ งอินทรีย์ _ 

NUM คือ จ านวนสมาชิกในบ้านของผู้บริโภคท่ีมีปัญหาสขุภาพ + 

NUMC คือ จ านวนสมาชิกในบ้านท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี + 

NUMO คือ จ านวนสมาชิกในบ้านท่ีมีอายสงูกวา่ 60 ปี + 

HEALTH คือ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัสขุภาพ + 

SAFETY คือ อาหารปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญัท่ีผู้บริโภคเม่ือซือ้กุ้ ง + 

LABEL คือ กุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหนว่ยงาน
ราชการ 

+ 

INFOR คือ . ผู้บริโภคได้รับข้อมลูขา่วสารจากสือ่ตา่งๆ  + 

GAP คือ กุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐา + 
 

นิยามศัพท์ 
 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจดัการด้านการเกษตรแบบองค์รวมท่ี
เกือ้หนุน ต่อระบบนิเวศน์, วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วสัดุ
ธรรมชาติ หลกีเลีย่งวตัถดิุบท่ีได้จากการสงัเคราะห์ และไม่ใช้พืช สตัว์ หรือจุลนิทรีย์ท่ีได้มาจากการ
ดดัแปรพนัธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พนัธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการ
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จัดการกับผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตร
อินทรีย์ และคุณภาพท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขัน้ตอน (ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ, 2558) 

 
การเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ คือ การเลีย้งกุ้ งท่ีมีการจัดการผลิตแบบองค์รวม รักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ เน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วสัดุจากการสงัเคราะห์ ไม่ใช้
สิ่งมีชีวิตท่ีได้มาจากการดัดแปลงพนัธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ในพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร สามารถ
ปลอ่ยกุ้ งได้ไม่เกิน 15 ตวั การเลีย้งกุ้ งระบบอินทรีย์อกจากจะแก้ปัญหายาและสารเคมีตกค้าง ยงั
ช่วยลดต้นทุนลดการน าเข้าสารเคมีและยา และการเลีย้งระบบอินทรีย์สามารถช่วยฟื้น ฟู
สภาพแวดล้อม คือสิง่มีชีวิตในดินและน า้ให้มีความหลากหลายและสมดลุ (กรมประมง, 2550) 

 
การเลีย้งกุ้ งแบบธรรมชาติ หมายถึง การเลีย้งกุ้ งท่ีมีการปลอ่ยน า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติ

เข้านากุ้ ง เพื่อรับเอาลกูกุ้ ง และอาหารธรรมชาติเข้ามากกัไว้ในบอ่เลีย้ง ซึง่เป็นการเลีย้งแบบดัง้เดิม 
ใช้พืน้ท่ีค่อนข้างมากขนาดของบ่อสว่นใหญ่จะมากกว่า 25 ไร่ขึน้ไป ใช้พันธ์ุกุ้ งจากธรรมชาติเท่านัน้ 
(กรมประมง, 2558) 
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

การตรวจเอกสารประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และ
สว่นท่ีสองประกอบด้วย งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซือ้ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซึ่ง
คาดวา่จะตอบสนองความต้องการของเขา หรือเป็นขัน้ตอนซึง่เก่ียวกับ ความคิด ประสบการณ์ การซือ้ การใช้
สินค้าและบริการของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง
การศกึษาถึงการตดัสนิใจและการกระท าของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และการใช้สนิค้า 
 

ส่ิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Influencing Buyer Behavior) 
 

ผู้บริโภคแตล่ะคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลกัษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซือ้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 
โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค มีดงันี ้

 
1.  ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor)  
 
เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ลกัษณะทาง

สงัคมจะประกอบด้วย 
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1.1  กลุม่อ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุม่ท่ีบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องด้วยมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยม  เน่ืองจากบุคคลต้องการให้เป็นท่ียอมรับของกลุม่ จึงต้องปฏิบติัตาม
และยอมรับความคิดเห็นจากกลุม่อ้างอิง  

 
1.2  ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติ ความคิด

และคา่นิยมของบุคคล ซึง่สิง่เหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ของครอบครัว การเสนอขายสนิค้าจึง
ต้องค านงึถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวิตของครอบครัวด้วย 

1.3  บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุม่ เช่น ครอบครัว 
กลุม่อ้างอิง องค์กรและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ ฉะนัน้ในการตดัสินใจซือ้ 
ผู้บริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวข้องกบั การตดัสนิใจซือ้สนิค้าของตนเอง และผู้ อ่ืนด้วย  

 
1.3.1   ผู้ ริเร่ิม ( Initiator) คือ บุคคลผู้ ริเร่ิมคิดถึงการซือ้สนิค้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 
1.3.2   ผู้ ท่ีมีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผู้ ท่ีมีความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

ตดัสนิใจ 
 
1.3.3   ผู้ตดัสนิใจซือ้ (Decider) คือ บุคคลผู้ มีอ านาจและหน้าที่ในการตดัสนิใจซือ้วา่

 จะ ซือ้สนิค้าอะไร ซือ้ท่ีไหนและซือ้อยา่งไร 
 
1.3.4   ผู้ซือ้ (Buyer) คือ บุคคลผู้ ท่ีท าหน้าที่ในการซือ้สนิค้า 
 
1.3.5   ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลผู้ ท่ีท าหน้าที่บริโภคหรือใช้สนิค้าและบริการ 
 

2.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor)  
 
การตดัสนิใจซือ้ของผู้ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะสว่นบุคคลของคนในด้านตา่งๆ ดงันี  ้
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2.1  อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภณัฑ์ต่างกัน  
 
2.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคลใน

ลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแตล่ะขัน้ตอนเป็นสิง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความต้องการทศันคติ
และค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน Kotler. 
(2003 : 260) ได้กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบด้วยขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนจะมีลกัษณะการ
บริโภคและพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั  

 
2.3  อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความต้องการ

สนิค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนั 
 
2.4  รายได้ ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาสทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซือ้ โอกาสเหล่านีป้ระกอบด้วย 
รายได้การออมสินทรัพย์ อ านาจการซือ้และทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน สิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้สนิค้าทัง้สิน้ 

 
2.5  การศึกษา (Education) ผู้ ท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คณุภาพดีมากกว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 
 
2.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า 

(Value) หมายถึง ความนิยมในสิง่ของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหมายถึงอัตรา
ผลประโยชน์ท่ีรับรู้ตอ่ตราสนิค้า รูปแบบการด ารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด าเนินชีวิตใน
โลกมนษุย์ โดยแสดงออกในรูปกิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinions)  
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3.  ปัจจัยด้านจติวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน  
 
การเลอืกซือ้ของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตวัผู้บริโภคท่ีมี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้าปัจจัยภายใน ได้แก่ การจูงใจ ( Motivation) ท่ีอยู่ภายในตวั
บุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ ( Learning) ทศันคติ ( Attitudes) 
เป็นการประเมินความพงึพอใจหรือไม่พงึพอใจของบุคคล ความรู้สกึด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบติัท่ีมี
ผลตอ่ความคิดหรือสิง่ใดสิง่หนึง่ (Kotler. 2003 : 270) 

 
การศึกษาพฤติกรรมผู้ซือ้จึงเป็นการศึกษาการตดัสินใจซื อ้สินค้าของลกูค้าของธุรกิจใดๆ ก็

ตามไม่วา่จะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์ มีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท าให้เกิดความต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึก
นกึคิดของผู้ซือ้ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลอ่งด าซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเน
ได้ และได้รับอิทธิพลตา่งๆ ได้แก่ ลกัษณะของผู้ซือ้ ขัน้ตอนการตดัสินใจของผู้ซือ้ แล้วตอบสนองออกมา
เป็นพฤติกรรม ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  รูปแบบพฤติกรรมการซือ้หรือ S-R Theory 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) 

 

ซึง่พฤติกรรมที่แสดงออกมาได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วค่อยตอบสนอง 
(Response) ซึง่อาจจะเรียกว่า S-R Theory สิ่งกระตุ้นภายนอกถือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการซือ้สินค้า (Buying 
Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจด้านเหตุผลหรือด้านจิตวิทยาหรือด้านอารมณ์ สิ่งกระตุ้ นภายนอก 
ประกอบด้วย 2 สว่นคือ สิง่กระตุ้นทางการตลาดเป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีขึน้เป็น
สิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับสว่นผสมทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดไม่สามารถ
ควบคมุได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วฒันธรรม ฯลฯ โดยมีการตอบสนองของผู้ซือ้ (Buyer’s 

(Response=R) 
การเลอืกผลติภณัฑ์ 
การเลอืกตราสนิค้า 
การเลอืกผู้ขาย 
เวลาในการซือ้ 
ปริมาณการซือ้ 

Stimulus=S 
สิง่กระตุ้นทางการตลาด สิง่กระตุ้น

อ่ืน (Marketing Stimulus) 
ผลติภณัฑ์ เศรษฐกิจ 
ราคา เทคโนโลยี 
การจดัจ าหนา่ย การเมือง 
การสง่เสริมการตลาด วฒันธรรม 

       กลอ่งด าหรือ ความรู้สกึ 
นกึคิดของผู้ซือ้ 
Characteristic 

ขัน้ตอนการตดัสนิใจของผู้ซือ้ 
การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
การค้นหาข้อมลู (Information Search) 
การประเมินผลทางเลอืก (Evaluation of Alternative) 
การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post-Purchase Behavior) 

ลกัษณะของผู้ซือ้ 
ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural 
ปัจจยัด้านสงัคม (Social) 
ปัจจยัสว่นบุคคล (Personal) 
ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological) 
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Response) หรือการตดัสินใจซือ้ของผู้ซือ้ (Buyer’s Purchase Decision) ผู้ซือ้จะมีการตดัสินใจในด้านการเลือก
ผลติภณัฑ์ การเลอืกตราสนิค้า การเลอืกผู้ขาย การเลอืกเวลาในการซือ้ และการเลอืกปริมาณในการซือ้ 
 
พฤติกรรมผู้ซือ้ 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กลา่วว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซือ้เป็นการค้นหาหรือ
วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ของผู้ ซือ้เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซือ้ ซึ่งค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหา
ลกัษณะพฤติกรรมผู้ซือ้ คือ 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบด้วยใครคือตลาดเป้าหมาย ผู้ซือ้ซือ้อะไร ท าไมผู้
ซือ้จึงซือ้ ใครมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ ผู้ซือ้ซือ้เม่ือใด ผู้ซือ้ซือ้ท่ีไหน และผู้ซือ้ซือ้อย่างไร เพื่อค้นหา
ค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึง่ประกอบด้วย กลุม่เป้าหมายสิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ วตัถุประสงค์ใน
การซือ้ บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ โอกาสในการซือ้ ช่องทางหรือแหลง่ท่ี
ผู้บริโภคไปท าการซือ้ ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้  
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซือ้โดยใช้ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ  

ค าถาม 6Ws และ 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ       

1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย(Occupants) เพื่อทราบถึงสว่นประกอบ 

  

และรายละเอียดกลุม่เป้าหมายทางด้านประชากรศาสตร์ 

  

ภมิูศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ 
  

       2.ผู้ซือ้ซือ้อะไร (What) สิง่ท่ีผู้ซือ้ต้องการซือ้(Object) คือสิง่ท่ีผู้ซือ้ต้องการจากผลติภณัฑ์ 

  

ทางด้านคณุสมบติั หรือองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ 
 

  

และความแตกตา่งที่เหนือกวา่คูแ่ขง่ 
  

       3.ท าไมผู้ซือ้จึงซือ้ (Why) วตัถปุระสงค์ในการซือ้ (Objective) ผู้ซือ้ซือ้สนิค้าเพื่อตอบสนอง 

  

ทางด้านร่างกายและจิตวิทยา 
   

       4.ใครมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ บทบาทของกลุม่ตา่งๆที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ 
 (whom) 

 

(Oranizations) 
    

       5.ผู้ซือ้ซือ้เม่ือใด (When) โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น ฤดกูาล 
  

       

6.ผู้ซือ้ซือ้ท่ีไหน (Where) 
ช่องทางหรือแหลง่ท่ีผู้ซือ้ท าการซือ้
(Outlets) 

  

       

7.ผู้ซือ้ซือ้อยา่งไร(How) 
ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้(Operations) คือ กระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้ 

  

ประกอบด้วย การยอมรับความต้องการ การค้นหาข้อมลู  

    การประเมินผล ทางเลอืกการตดัสนิใจ พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) 
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 
 
1.  การตัดสินใจ ความหมายของการตดัสินใจ นกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน

ดงันี ้
 
 บุญธรรม จิตต์อนนัต์, อนนัต์ เกตุวงศ์ และ สมเดช ประวิลวรรณ (2540) ได้กลา่วว่า 

การตดัสินใจคือผลสรุปหรือผลขัน้สดุท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคลสามารถน าไปปฏิบติัและท าให้งาน
บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ตามท่ีต้องการ 

 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้แบ่งออกเป็น 5 

ขัน้ตอน โดยเร่ิมจากเหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการซือ้จริงๆ จนถึงเหตุการณ์หลงัการซือ้ ได้แก่ พฤติกรรม
ก่อนการซือ้ (Prepurchase Behaviors) แสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) ประเมินทางเลือก 
(Evaluation of  Alternative) การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) และการประเมินหลงัการซือ้ (Post 
Purchase Behavior) 

 
2.  ทฤษฎีการตัดสินใจ   
 
 ทฤษฏีการตดัสนิใจมีการแบง่ออกเป็น 2 ทฤษฎ ี
 1.  ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) ทฤษฎีนีไ้ด้เสนอกระบวนการตดัสินใจท่ีมนุษย์

ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อบรรลจุุดมุ่งหมายท่ีต้องการโดยก าหนดเป็นรูปแบบท่ีค่อนข้างแน่นอน เพื่อให้
เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสดุซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ (ชยัพร วิชชาวธุ, 2525) คือ 

 
       1.1  กลุม่ทฤษฏีการตดัสินใจตามหลกัเหตุผล (Rational Comprehensive 

Decision Making) เป็นกลุม่ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานคติ2 ประการ คือประการแรกในการก าหนดนโยบายสามารถ
จัดเรียงล าดับความส าคัญของเป้าหมายได้ตลอดจนจัดเรียงล าดบัความต้องการและคุณค่าต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้ประการท่ีสองสามารถพิจารณาทางเลอืกตา่ง ๆ ได้ทกุทางเลอืกพร้อมทัง้ค านงึถึงผลดีผลเสีย
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ของแต่ละทางเลือกได้ทัง้นีเ้พื่อท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ เพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จต่อไป 
(Arnold and Feldman, 1988) 

 
     1.2  กลุม่ทฤษฏีสว่นเพิ่มหรือการปรับสว่น (Incremental) เป็นกลุม่ท่ีปฏิเสธฐาน

คติพืน้ฐานของกลุม่ทฤษฏีการตดัสินใจตามหลกัเหตุผลอย่างสิน้เชิง โดยกลา่วว่า นกับริหารจะตดัสิน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มักจะอาศยัรากฐานข้อมูลความจริงของกาตดัสินใจครั้งก่อนท่ีมีอยู่แล้วและค านึง
เพียงสว่นเพ่ิมท่ีแตกตา่งจากการตดัสนิใดครั้งก่อน ๆ พร้อมทัง้ผลดีผลเสยีของแตล่ะทางได้เน่ีองจากข้อ
ด้านเวลา ความรู้ งบประมาณ รวมทัง้ทรัพยากรและข้อมลูตา่ง ๆ อีกด้วย (สมปราชญ์ จอมเทศ, 2516) 

 
     1.3  กลุม่ทฤษฏีแบบผสม (Maixed Scanning) เป็นกลุม่ทฤษฏีท่ีพยายาม

น าสว่นดี ของทัง้ 2 กลุม่ มาผสมผสานกนั โดยการแก้ไขจุดอ่อนของตวัแบบทัง้สองท่ีกลา่วมากลา่วมา
ข้างต้น คือ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทัง้ในระดับมหภาคและจุลภาคโดยเสนอว่า ให้ผู้ท าการตดัสินใจพิจารณา
อยา่งถ่ีถ้วนอีกครัง้หนึง่ (สมปราชญ์ จอมเทศ, 2516) 

 2.  ทฤษฏีพรรณนา (Descriptive Theory) ทฤษฏีนีมุ้่งอธิบายกระบวนการตัดสินใจของ 
มนษุย์ท่ีเกิดขึน้ในมนษุย์ทัว่ไป ซึง่การตดัสนิใจโดยความรู้สกึนกึคิด (บุญทนั ดอกไธสง, 2523) 

 
 3.  ขัน้ตอนการตดัสนิใจ  
  
      การตดัสินใจในการแก้ปัญหาหรือเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็น

จะต้อง กระท าอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้จึงต้องมี
ขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง นกัวิชาการหลายทา่นได้เสนอขัน้ตอนของการตดัสนิใจไว้หลายทรรศนะ ดงันี ้

 
       ธงชยั สนัติวงษ์ (2539) กลา่ววา่การตดัสนิใจเพื่อแก้ปัญหาใด ๆ แบ่งเป็นขัน้ตอน

ตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
 
       3. 1.  พิจารณาถึงตวัปัญหา (Identification of Problem) ในขัน้ตอนเร่ิมต้น

ด้วยการพิจารณาถึงปัญหาที่แท้จริงเสยีก่อนว่าเป็นอย่างไร การท่ีจะทราบปัญหาที่แท้จริงเป็นเร่ืองยาก
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ทัง้นัน้เพราะเน่ืองจากปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้มีหลายปัญหาด้วยกันจึงต้องท าการวิเคราะห์ถึงรายละเอียด 
ของแตล่ะปัญหา ปัญหาเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการตดัสินใจ หากการด าเนิน ชีวิตประจ าวนั
เป็นไปอยา่งราบร่ืนเป็นกิจวตัรไม่มีอะไรแตกตา่งกบัวนัอ่ืน ๆ  ท่ีผา่นมาก็ไม่ต้องตดัสินใจ เม่ือใดท่ีเกิดขดัข้อง
ท าให้ต้องคิดต้องเลอืก เช่น เลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัเลือกแบบใด เม่ือนัน้กระบวนการตดัสินใจ
จะเกิดขึน้ (มนัทนี ยมจินดา, 2539) 

 
         3.2 .  การพิจารณาค้นหาทางเลือก (Search for Alternative) โดยปกติแล้วปัญหา

ใด ๆ  อาจ มีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีด้วยกนันัน้ จึงต้องมีการค้นหาทางเลือกส าหรับแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
และไม่ควรอยา่งที่จะดว่นตดัสนิใจโดยมิได้พิจารณาถึทางเลอืกอ่ืนๆเลย 

 
        3.3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในการ

ประเมินผลนัน้เพื่อท่ีจะให้ได้ทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุ จะต้องมีการประเมินผลท่ีถูกต้อง เพื่อให้ทราบได้ถูกต้องว่า
ทางเลือกใดดีกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ ทางเลือกแต่ละทางถ้าหากน าไปใช้แล้วจะก่อให้เกิดผลดีมากน้อย
เพียงไร ซึง่ PeterF. Drucker ได้ก าหนดมาตรการส าหรับใช้พิจารณาเลอืกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุไว้ดงันี ้คือ 
1) จะต้องพิจารณาถึงการเสีย่งภยัของปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 2) จะต้องพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีง่ายในแง่
ของการปฏิบติัการ 3) จะต้องค านึงถึงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมของการตดัสินใจแก้ปัญหา 4) จะต้องค านึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากดั 

 
       3.4.  การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีน าไปใช้แก้ปัญหา (Choice and 

Implementation of Alternative) เป็นขัน้สดุท้ายของกระบวนการตดัสินใจท่ีต้องใช้ดุลยพินิจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินงานในอนาคต การตัดสินใจมี 3 
รูปแบบ ได้แก่ (มณัทนี ยมจินดา, 2539) 

 
    3.4.1  การตดัสินใจแบบเบ็ดเสร็จ (Rational Comprehensive 

Decision Making) ในกรณีนีข้้อมลูต้องสมบูรณ์สามารถวางแผนตัง้แตต้่นจนจบ 
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    3.4.2  การตดัสนิใจแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremination Decision 
Making) การตดัสินใจแบบนีใ้นกรณีท่ี ข้อมูลมีน้อยและอยู่ในภาวะไม่แน่นอน จึงใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
ขณะนัน้ 

 
   3.4.3  การตดัสินใจแบบผสม (Mix Scanning Decision Making) เป็นการ

น าเอาข้อดีของ 2 รูปแบบข้างต้นมาใช้ร่วมกนั 
 
4.  องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจ 
  
ช านาญ ปทุมสินธ์ุ (2528) มีความเห็นว่าในช่วงชีวิตของคนเรานัน้มีการตดัสินใจใน เร่ือง

ส าคญัไม่ก่ีครัง้ การตดัสินใจทางด้านอาชีพและการงานนบัเป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสดุครัง้หนึ่งในชีวิต
ของคนเราทกุคน เพราะอาชีพการงานจะมีอิทธิพลตอ่ชีวิตของคนเราในเร่ืองส าคญั ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 
 4.1.  รายได้และมาตรฐานการด ารงชีวิต 
 
 4.2.  สถานภาพและระดบัสงัคม  
 
 4.3.  ระดบัการศกึษา  
 
 4.4.  เคร่ืองแบบและการแตง่กาย 
 
 4.5.  พฤติกรรมและบุคลกิภาพท่ีเดน่ประจ าตวั 
 
 4.6.  งานอดิเรกและสิง่ท่ีสนใจ  
 
 4.7.  เพื่อนฝงูและสงัคม  
 
 4.8.  รูปแบบการด ารงชีวิต  
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  4.9.  บ้านเรือนและท่ีอยูอ่าศยั 
 
5.  กระบวนการตดัสนิใจ  
 
วุฒิชัย จ านงค์ (2523) กล่าวถึงการตัดสินในของมนุษย์ว่า มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ี 

ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆตอ่เน่ืองกนัไป ดงันี ้
 
  5.1.  การแยกแยะตวัปัญหา (Problem Identification) ในขัน้ตอนแรกของการตดัสินใจนัน้  

จึงเป็นเร่ืองราวของการสร้างความแนใ่จ  มั่นใจโดยการค้นหา  ท าความเข้าใจกับตวัปัญหาท่ีแท้จริง เพราะ
เหตวุา่กระบวนการตดัสนิใจจะเร่ิมต้นตามขัน้ ตอนแรก เม่ือผู้ท าการตดัสินใจมีความรู้สกึว่า ได้เกิดปัญหา
ขึน้มานัน้ก็คือ เป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ภายในได้วา่มีปรากฏการณ์บางสิง่บางอยา่งมิได้เป็นไปตามท่ีคิด 

 
 5.2.  การหาข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับตวัปัญหานัน้ (Information Search) การเสาะหาข่าวสาร

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัปัญหานัน้คือ การเสาะหาสิง่ท่ีเป็นสาเหตุหรือสิ่งท่ีก่อให้เกิดตวัปัญหานัน้ ซึ่งอาจจะ
ไม่ใช่สาเหตโุดยตรงก็ได้  

 
 5.3.  การประเมินคา่ขา่วสาร (Evaluation of Information) เป็นความจ าเป็นท่ีจะต้อง

ประเมินคา่ขา่วสารที่ได้มานัน้ถกูต้อง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลาและสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์
ปัญหาได้หรือไม่  

 
 5.4.  การก าหนดทางเลือก (Listing Alternative) เป็นขัน้ตอนส าคญัของการตดัสินใจคือ การ

ก าหนดทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ เป็นการท่ีพยายามจะครอบคลมุวิถีทางท่ีจะแก้ปัญหาได้หลายๆวิธี 
ถ้าเรามีข่าวสารสมบูรณ์ส าหรับปัญหาแต่ละเร่ืองเราอาจจะก าหนดทางเลือกได้  เหมาะสมและ
ครอบคลมุอยา่งแท้จริงได้ 

 
 5.5.  การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เม่ือได้ก าหนดทางเลือกต่างๆออกมา 

แล้วพร้อมทัง้ก าหนดล าดบัความส าคญัและความเหมาะสมในการแก้ปัญหาขัน้ตอนต่อไป คือการ เลือก
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ทางเลอืกท่ีจะปฏิบติัการตอ่ไป (Selection of a Course of Action) และขัน้ตอนนีเ้องท่ีเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป วา่เป็นการตดัสนิใจอยา่งแท้จริง  

 
 5.6.  การปฏิบติัตามการตดัสนิใจ (Implement of Decision) เม่ือทางเลอืกได้ถกูเลอืก

เข้า มาแล้วก็เป็นการปฏิบติัตามผลของการตดัสนิใจหรือทางเลอืก  
 
3.  กระบวนการยอมรับนวัตกรรม 
 
Everett  M. Rogers กลา่ววา่ กระบวนการตดัสนิใจเก่ียวกบันวตักรรม (Innovation Decision 

Process) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 
1.  ขัน้ความรู้ (knowledge) กระบวนการตดัสนิใจเก่ียวกับนวตักรรม เร่ิมต้นด้วยบุคคลทราบ

วา่มีนวตักรรมปรากฎอยู ่และศกึษาหาข้อมลูเพื่อท าความเข้าใจถึงการท าหน้าที่ของนวตักรรม 
 
2.  ขัน้จูงใจ (Persuasion) ในขัน้นีบุ้คคลมีการสร้างทศันคติท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
 
3.  ขัน้การตัดสินใจ (Decision) ในขัน้นีบุ้คคลจะท ากิจกรรมซึง่น าไปสูก่ารเลือกท่ีจะยอมรับ

หรือปฎิเสธนวตักรรม 
 
4.  ขัน้การน าไปใช้ (Implementation) เป็นขัน้ท่ีบุคคลตดัสินใจยอมรับและน านวตักรรมไป

ทดลองใช้หรือน าไปปฎิบติัจริง 
 
5.  ขัน้การยืนยนั (Confirmation) เม่ือบุคคลได้ตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมไป

แล้ว บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร แรงเสริมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเขา บางครัง้อาจ
เปลี่ยนแปลงการตดัสินใจเม่ือได้รับข้อมูลท่ีขดัแย้งกับข้อมูลเดิมท่ีได้รับมา การศึกษาอบรมเพิ่มเติม 
การให้ค าแนะน าปรึกษาหารือของเจ้าหน้าที่ การได้รับขา่วสารจากสือ่มวลชน การได้รับค าแนะน าจาก
เพื่อนบ้าน ตลอดจนการเก็บผลส าเร็จของนวตักรรมนัน้มีอิทธิพลตอ่การยืนยนัมาก  
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ส่วนผสมทางการตลาด 
 
 สดุาพร กณุฑลบุตร (2549) กลา่วว่าสว่นผสมทางการตลาดหมายถึงองค์ประกอบโดยตรงท่ี
เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการท่ีจะน าเสนอสู่ผู้ ซื อ้ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับส่วนผสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีสว่นสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ซือ้ ดงันี ้
 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง รูปแบบและรูปร่างของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการบริการท่ี
เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่งสว่นส าคญัคือการพิจารณาการออกแบบหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ สว่นผสม
ของผลติภณัฑ์ คณุภาพ ตราสนิค้า ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ซือ้ 

 
2.  ราคา (Price) ราคามีความส าคญัยิ่งต่อสว่นผสมทางการตลาด เน่ืองจากราคาเป็นสว่นท่ี

ท าให้ธุรกิจมีรายได้ การก าหนดราคาเป็นการก าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และควรค านึงถึงวตัถุดิบ 
การจดัสถานท่ีให้บริการหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้แข่งขนั ภาวะตลาด และโอกาสในการท าก าไร 
ซึง่จะแตกตา่งกนัในแต่ละธุรกิจ ได้แก่ การตัง้ราคาเพื่อก าไรสงูสดุ การตัง้ราคาเพื่อสร้างผลตอบแทน
จากการลงทนุ เป็นต้น 

 
3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ผลิตภณัฑ์ท่ีดีหากไม่สามารถไปถึงให้ทนัเวลา และในสถานท่ีท่ี

มีความต้องการผลติภณัฑ์นัน้ๆ ก็ไร้ซึง่ความหมาย ดงันัน้ จึงต้องมีการพิจารณาสถานท่ีในการกระจาย

สนิค้าครอบคลมุพืน้ท่ีการขนสง่ การเลอืกคนกลาง เวลา และบุคคล ท่ีสินค้าและบริการถูกน าไปเสนอ

ขาย 

 
4.  การสง่เสริมการตลาด (Promotion) การแจ้งหรือการบอกกลา่วให้ผู้ซือ้ได้ทราบลกัษณะ

สนิค้าและการให้บริการ ตลอดจนคณุคา่และประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึง่การสง่เสริมการตลาดจะเก่ียวข้อง
กับวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับสื่อความหมายให้ถึงตลาดเป้าหมายให้ได้รับทราบถึงสถานท่ีในการจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ราคาของผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดจะประกอบไปด้วยพนักงานขาย 
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(Personal Selling) การโฆษณา (Advertising) การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) การให้ข่าว
และประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
การตลาดผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 

 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) 
 
            อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการชนิดนัน้ๆ สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับระดับความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่สนิค้าหรือบริการนัน้ ถ้ามีความต้องการมาก สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จาก
การบริโภคมาก  ตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการน้อย สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการ
บริโภคน้อย 
 
อรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 
 
            อรรถประโยชน์รวม (Total Utility : TU) หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์ทัง้หมดท่ีผู้บริโภค
ได้รับจากการบริโภคสนิค้าชนิดใดชนิดหนึง่ตัง้แตห่นว่ยแรกจนถึงหนว่ยท่ีก าลงัพิจารณาในขณะนัน้ 
            อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility : MU) หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความพอใจท่ี
ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึน้ เม่ือบริโภคสนิค้าหรือบริการชนิดนัน้เพิ่มขึน้หนึง่หนว่ย 
                                    MUn      =          TUn – TUn-1 
                                    TUn      =          U1 + U2+…..+ Un 

หรือ                              TUn      =          MU1 + MU2 +…..+ MUn 

โดยท่ี :  MUn      = อรรถประโยชน์เพิ่มจากการบริโภคสนิค้าหนว่ยท่ี n 
            Un        = อรรถประโยชน์จากการบริโภคสนิค้าหนว่ยท่ี n 
            TUn      = อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสนิค้าหนว่ยท่ี n 
ความพอใจท่ีเกิดขึน้จากการบริโภคสินค้าในแต่ละหน่วย เรียกว่า “ยูทิล (Util)” ความสมัพันธ์ของ
อรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์หน่วยสดุท้าย (MU) สรุปได้ดงันี ้ในช่วงท่ีค่า MU เป็นบวก ค่า 
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TU จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ณ จุดท่ีคา่ MU เท่ากับศูนย์ ค่า TU จะมากท่ีสดุและในช่วงท่ีค่า MU เป็นลบ ค่า 
TU จะลดลงเร่ือยๆ 
 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression Analysis) 
 
 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีจุดประสงค์และแนวคิด
คล้ายคลงึกบัการวิเคราะห์การถดถอยปกติ(Regression Analysis) และการวิเคราะห์จ าแนก
ประเภท (Discriminant Analysis) ที่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent 
Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable)และสร้างสมการการถดถอยไปประมาณหรือท านาย
ค่าตัวแปรตามแต่ก็มีความแตกต่างกันในบางประเด็น เช่น การวิเคราะห์การถดถอยปกติมีตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามเป็ นตวัแปรชนิดต่อเน่ือง (Continuous Variable) แต่ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามของ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์จ าแนกประเภทมีลกัษณะแตกต่างออกไป คือ ตวั แปร
อิสระเป็นตวัแปรชนิดตอ่เน่ือง สว่นตวัแปรตามเป็นตวัแปรแบง่กลุม่ แตอ่ยา่งไรก็ตามการ วิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกไม่มีเงื่อนไขเก่ียวกับการแจกแจงปกติหลายตวัแปร ของตวัแปรอิสระ(Multivariate Normal 
Distribution of Independent Variables) และเมทริกซ์ความแปรปรวนความ แปรปรวนร่วมของแต่ละกลุม่ต้อง
เท่ากัน (Equal Variance and Covariance Matrices หรือ Equal Dispersion Matrices) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 
2546) ซึง่เป็นเงื่อนไขที่ส าคญัในการวิเคราะห์จ าแนกประเภท 
 
ประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  

 
กัลยา วานิชย์บญัชา (2546) กลา่วว่า การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก แบบ Binary Logistic 

จะใช้เม่ือตวัแปรตาม Y เป็นตวัแปรเชิงกลุม่ท่ีมีคา่ได้เพียง2 คา่ (Dichotomous Variable) เช่น  
  1   ถ้าคนไข้เป็นโรคหวัใจ 
  0   ถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นโรคหวัใจ 
โดยพิจารณาจากตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระเช่น อาการการออกก าลงักาย การสูบบุหร่ี  

ระดบัคลอเรสโตรอล เป็นต้น 
  หรือ 1  ถ้าลกูค้าซือ้สนิค้า 
          0  ถ้าลกูค้าไม่ซือ้สนิค้า 
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โดยพิจารณาตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระอาจจะเป็นรายได้ อาชีพและอาย ุเป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  
 
1.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 
2.  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจจากตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กับ

ตวัแปรตาม 
 
Green William H. (2000) กลา่วว่า ตวัแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) เป็นตวัแบบท่ีน ามาใช้ใน

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ เม่ือตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ
ท่ีมีสองลกัษณะคือ มีค่าเท่ากับ 1 หรือ 0 และตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรเชิงปริมาณหรือตวัแปรหุ่นซึ่ง
แบบจ าลองโลจิท สามารถแก้ปัญหาของตวัแบบความน่าจะเป็นเชิงเส้นท่ีมีค่าประมาณความน่าจะ
เป็นของการเกิดเหตกุารณ์ท่ีสนใจ อยูน่อกช่วง 0 ถึง 1      

                                                                                                                                                                            
แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) เป็นแบบจ าลองท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ เม่ือตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพท่ีมีค่าความน่าจะเป็นอยู่
ในระหว่าง 0 และ 1 โดยตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ หรือตัวแปรหุ่น (Pindyck and 
Rubinfeld, 1998) ซึง่การใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบปกติไม่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของแนวความคิดการถดถอยแบบโลจิสติก จึงต้องใช้แบบจ าลองโลจิทในการวิเคราะห์ท่ีมี
ลกัษณะไม่เป็นเชิงเส้นได้ โดยมีรูปแบบดงันี ้

    Pi   =   F(Zi ) 

         =   F(α + βxi) 
โดยท่ี    Pi  คือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์  
  F  คือ ฟังก์ชัน่ของความนา่จะเป็นสะสม 
  xi  คือ คา่ตวัแปรสุม่เลอืก 

  α  คือคา่คงท่ี  
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  β  คือคา่สมัประสทิธ์ิ(coefficient)ของตวัแปรสุม่ 
 และ Zi ถกูก าหนดให้เป็นตวัแปรแบบตอ่เน่ือง ซึ่งเป็นแบบสุม่เลือกและมีการกระจาย

แบบปกติ 
  คา่ Zi หาได้จาก  

                                                        Pi    =    
 

        
 

                          = 
 

            
 
น า (1 + e-zi) คณูทัง้สองข้าง  
              (1 + e-zi) Pi   =  1 
 
หาร Pi ทัง้สองข้าง 

                1 +      =  
 

  
 

 

หรือ                                                           =  
    

  
 

 

คา่       ท่ีได้เรียกวา่  Odds Ratio ซึง่แสดงถึงอตัราสว่นของโอกาท่ีจะเกิดเหตุการณ์เป็นก่ี
เทา่ของโอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตกุารณ์ 

 
หา Log ทัง้สองข้าง 

          =      
  

    
  

 

    
  

    
   =     -  α + βxi 

 

 โดยท่ี e คือ ฐานของ nature log ซึง่มีคา่โดยประมาณเทา่กบั 2.718 
           Pi คือ โอกาสความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ 
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 ตัวแปรตามในสมการถดถอยของแบบจ าลองโลจิท คือ log ของเหตุการณ์ท่ีจะต้องตัดสินใจใน

ทางเลอืก 
    

  
 ซึง่มีคา่ความนา่จะเป็นอยูใ่นช่วง 0 – 1 เทา่นัน้ 

 
แบบจ าลองโลจิทสามารถเขียนในรูปสมการทัว่ไปได้ดงันี ้
 

   =     
  

    
 = β0 +β1 X1+  ... + βi Xi 

 

 โดยก าหนดให้ 
  Z  เป็นตวัแปรตาม หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ 
  Z = 1 หมายถึง เกิดเหตกุารณ์ 
  Z = 0 หมายถึง ไม่เกิดเหตกุารณ์ 
       Xi  เป็นตวัแปรอิสระที่คาดวา่จะมีผลตอ่การท าให้เกิดเหตกุารณ์ 
 
ค่า β1 ไม่ใช่ค่า Slope เน่ืองจากแบบจ าลองโลจิตไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง ดังนัน้  ถ้า

ต้องการหาคา่การเปลีย่นแปลงความนา่จะเป็นเม่ือ X เปลีย่นไป 1 หนว่ย สามารถค านวณได้จาก 
 

     

  
 = βi (1-P)P 

 
และนอกจากนีค้่าผลกระทบสว่นเพิ่ม (Marginal effect) ในแต่ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน จึงท าให้

นิยมค านวณหาคา่ marginal effect ณ ระดบัคา่เฉลีย่ ของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั (วิศิษฐ์ ลิม้สมบุญชัย
, 2555: 2) ซึง่สามารถหาได้โดย 

 
   

   
  =  

 

         
  Xbi 

 



32 

 

  

โดยทั่วไปการวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีมีตัวแปรเป็นเชิงคุณภาพนัน้ มีแบบจ าลองท่ีใช้
วิเคราะห์ 3 แบบจ าลอง ได้แก่ 

 
1.  แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) 
2. แบบจ าลองพรอบิต (Probit Model) 
3. แบบจ าลองโทบิต (Tobit Model) 
 
การเปรียบเทียบแบบจ าลองโลจิตและพรอบิต พบว่า ฟังก์ชันโลจิสติกและฟังก์ชันแบบปกติมี

ความคล้ายคลงึกันมากในบริเวณกลางเส้น แต่ฟังก์ชันโลจิสติกมีหางท่ียาวกว่าฟังก์ชันแบบปกติสะสม 
เม่ือคา่ใกล้ 0 และ1 หมายความวา่ ฟังก์ชนัโลจิสติก อาจมีความเหมาะสมกว่า หากข้อมูลท่ีได้มีการกระจุก
ตวัอยู่บริเวณใกล้ 0 และใกล้ 1 ซึ่งท าให้ฟังก์ชันโลจิสติกสามารถน าไปใช้ประมาณค่าท่ีใกล้เคียงกว่า
ฟังก์ชันปกติสะสม อีกทัง้วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีง่ายกว่าด้วย ดงันัน้เม่ือแบบจ าลองโลจิต
และพรอบิต คา่ที่ค านวณได้มีความใกล้เคียงกัน จึงท าให้แบบจ าลองโลจิตมีความนิยมท่ีใช้ในการท า
วิจยั ซึง่ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัจึงใช้แบบจ าลองโลจิตท าการวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษานีป้ระกอบด้วย งานวจิยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยั
ท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) และแบบจ าลองอ่ืนๆ ดงันี ้
 

นฐัฐยา วงษ์สวสัด์ิ  (2557) ศกึษาการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสีเขียวของผู้บริโภค
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสีเขียว เก็บ
แบบสอบถามจ านวน 2,500 ชุด จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยใช้วิธีในการสุม่ตวัอย่างและ
วิเคราะห์โดยการใช้แบบจ าลองโลจิสติกส์ พบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมสีเขียวเพิ่มขึน้
มากท่ีสดุคือ ปัจจยัด้านทศันคติของผู้บริโภค รองลงมาเป็นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ฉลากและ
มาตรฐาน แรงจูงใจเร่ืองรักสิง่แวดล้อม/ลดภาวะโลกร้อน ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจัยด้าน generation 
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M,X,Y กับ generation B เป็นไปในทิศทางลบ แสดงให้เห็นว่า generation B มีพฤติกรรมสีเขียว
มากกวา่ generation M,X,Y สว่นปัจจยัด้านอาชีพ ได้เปรียบเทียบอาชีพธุรกิจสว่นตวั รับจ้าง พนกังาน
เอกชน และราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีพฤติกรรมสีเขียวมากกว่าอาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั รับจ้าง พนกังานเอกชน และราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

พงศกร ฮดโท  (2557) ศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการเลือกการผลิตทุเรียนในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตทุเรียน 2 ระบบ คือระบบทั่วไปและระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงและความไม่
แนน่อน เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลกูทุเรียนในระบบทัว่ไป 30 ตวัอย่าง และผู้ปลกูทุเรียน
ในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 30 ตวัอยา่ง ในอ าเภอแกลง จังหวดัระยอง พบว่า การผลิตทุเรียนในระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าระบบทัว่ไป เน่ืองจากค่า NPV ของระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม เท่ากับ 1,164,260 บาท BCR เท่ากับ 3.07 เท่า และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 
22.55 ในขณะท่ีระบบทัว่ไปมีคา่ NPV เทา่กบั 934,454 บาท BCR เท่ากับ 2.84 เท่า และ IRR เท่ากับ
ร้อยละ 20.23 และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกปลูกทุเรียนในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม โดยใช้
แบบจ าลองโลจิท ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกการผลิตในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ได้แก่ จ านวน
ประเทศในการสง่ออกผลผลิต ซึ่งสง่ผลให้โอกาสในการเข้าร่วมระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ร้อย
ละ124 และอายขุองต้นทเุรียนท่ีลดลงเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.13 และใช้โดยTOWS 
Matrix วางแผนกลยทุธ์การสง่เสริมการเลอืกปลกูทเุรียนในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม  
 

กาญจนา ม่ิงโมฬี  (2459) ศึกษาพฤติกรรมผบู้ ริโภคและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
มะม่วงน า้ดอกไม้ปลอดภยัจากสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับมะม่วงน า้ดอกไม้ปลอดสารเคมี  ศึกษาสภาพทั่วไปทางการผลิต การตลาด 
พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้มะม่วงน า้ดอกไม้ปลอดภัยจากสารเคมี 
ท าการศกึษาผู้บริโภคท่ีเข้ามาในร้านซุปเปร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย การวิเคราะห์
โดยใช้คา่ร้อยละ พบวา่เหตผุลท่ีกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เลือกบริโภคมะม่วงน า้ดอกไม้ปลอดสารเคมี
เพราะ มีตรารับรองจากหน่วยงานราชการมากที่ส ุดส่วนใหญ่ จะซือ้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตโดย
เน่ืองจากเป็นทางผ่าน และส าหรับกลุม่ท่ีไม่เลือกบริโภคเพราะไม่ทราบรายละเอียด และใช้แบบจ าลองโลจิต
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วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับพบว่า รูปลกัษณ์ของมะม่วงน า้ดอกไม้ปลอดภัยจากสารเคมี 
จ านวนปีท่ีผู้ซือ้ได้รับการศกึษา อายขุองผู้ซือ้ ระยะเวลาที่ผู้ซือ้เดินทางมายงัแหลง่วางจ าหน่าย โดยตวั
แปรทัง้ 4 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ร้อยละ 99 และราคาของมะม่วงน า้ดอกไม้ปลอดภยัจากสารเคมี 
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ร้อยละ 95 
 

กมลนาฎย์ คงวดัใหม่  (2554) ศกึษาพฤติกรรม ทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้กุ้ งพรีเมียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
ทศันคติในการบริโภคกุ้ งและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งพร่ีเมียม ได้แก่ กุ้ ง
อินทรีย์ และกุ้ งไบโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุม่ตวัอย่าง 439 ราย มีอาย ุ
24 ปี และรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึน้ไป พบว่า ผู้บริโภคนิยมซือ้กุ้ งเดือนละครัง้ โดยเฉพาะกุ้ ง
แชบ๊วย รองลงมาเป็นกุ้ งกลุาด า ในรูปแบบกุ้งสดแช่แข็ง นิยมซือ้กุ้ งขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซือ้
ครัง้ละไม่เกิน 1 กิโลกรัม จากโมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดสด  เน่ืองจากอยู่ใกล้บ้าน 
สนิค้าอาหารมีความสดสะอาดและหลากหลาย ผู้บริโภคสว่นใหญ่ตระหนกัถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลงังาน ค านึงถึงสวสัดิภาพของสตัว์และใช้แรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการผลิต 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดพบว่า กุ้ งอินทรีย์และกุ้ งไบโอควรอยู่ในรูปกุ้ งสดแช่น า้แข็ง 
นอกจากนีส้โรชา มรรคอนันตโชติ (2555) ได้ศึกษาการใช้แบบจ าลองเชิงปริมาณในการจัดกลุ่มและ
วิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคกุ้ งพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้การใช้เทคนิควิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) จัดกลุ่มตวัแปรจากวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไว้ในกลุม่ปัจจยัเดียวกนั และแบ่งกลุม่ผู้บริโภคหรือการแบ่งสว่น
ตลาดของผู้บริโภคใช้เทคนิคการจัดกลุม่มาวิเคราะห์กลุม่ผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์การจัดกลุม่ตวั
แปร (Cluster Analysis) เพื่อก าหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย พบว่าสามารถแบ่งผู้บริโภคได้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 1)กลุ่มเน้นการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ มีจ านวน 91 คน 2) กลุ่มไม่สนใจการบริโภค
อาหารเพื่อสขุภาพ มีจ านวน 132 คน 3) กลุม่รักสขุภาพแบบอนุรักษ์นิยม มีจ านวน 74 คน และ 4) กลุม่รัก
สขุภาพตามกระแสมีจ านวนผู้บริโภคมากท่ีสุดถึง 142 คน ซึ่งจะดูแลตวัเองทัง้ในด้านเลือกอาหารเพื่อ
สขุภาพและความปลอดภยัพร้อมทัง้จดัสมดลุชีวิต และนิยมบริโภคตามกระแส โดยกลุม่ท่ี 4 นีจ้ะเป็น
กลุม่เป้าหมายของตลาดกุ้ งพรีเม่ียม นิยมบริโภคกุ้ งอยา่งน้อยเดือนละครัง้ มีทศันคติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม
และต่อกุ้ งพรีเม่ียมมากกว่ากลุ่มอ่ืน กลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมคือจัดให้กุ้ งอินทรีย์และกุ้ งไบโอเป็น
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อาหารในหมวดหมู่พรีเม่ียม ถ้าเป็นการจัดจ าหน่ายในตู้ แช่เย็นหรือกระบะน า้แข็งจะต้องมีการควบคุม
อุณหภมิูไม่เกิน 4°C และมีการจดัเรียงสนิค้าในรูปแบบท่ีสวยงาม ซึ่งแตกต่างจากสินค้าท่ีไม่ใช่ระดบัพรีเม่ียม 
กรณีท่ีเป็นสินค้าแช่แข็ง ใช้บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท มีขนาดบรรจุไม่เกิน 1 กิโลกรัม มีเคร่ืองหมายมาตรฐาน
รับรองและวันหมดอายุแสดงอย่างชัดเจน ก าหนดราคากุ้ งอินทรีย์และกุ้ งไบโอโดยราคาสูงกว่ากุ้ ง
กลุาด าและกุ้ งขาวทัว่ไปไม่เกินร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ตามล าดบั จัดจ าหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
หรือโมเดิร์นเทรดย่านธุรกิจ ซึ่งมีการจัดจ าหน่ายอาหารในหมวดหมู่พรีเม่ียม การสง่เสริมการตลาดจะ
เน้นการสือ่สารข้อมลูในด้านคณุสมบติัของผลติภณัฑ์ท่ีมีความแตกตา่งไปจากกุ้ งทัว่ไป  
 

Houston and Li (1998) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความชอบส าหรับสินค้ากุ้ งในประเทศไต้หวนั 
โดยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความชอบได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา แหลง่ท่ีอยู่
อาศยั ขนาดครอบครัว นอกจากนีง้านวิจยัของ Cicia et al. (2002) ศกึษาการรับรู้ของผู้ ท่ีบริโภคสินค้า
อาหารอินทรีย์เป็นประจ า (Regular Consumers of Organic Food: RCOFs) ในประเทศอิตาลี ต่อ
คุณภาพของน า้มันมะกอกบริสุทธ์ิอินทรีย์ด้วยการส ารวจ ซึ่งตัวแปรท่ีศึกษาได้แก่ ปัจจัยด้าน
แหลง่ก าเนิดของผลติภณัฑ์ ลกัษณะปรากฏของผลติภณัฑ์ สถาบนัท่ีรับรองมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์ และ
ราคา ผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะปรากฏของผลติภณัฑ์ไม่มีผลตอ่การเลอืกซือ้ผลิตภณัฑ์ และสถาบนัท่ี
มีความน่าเช่ือถือจะท าให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าเช่ือถือ นอกจากนีแ้หลง่ก าเนิดของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เน่ืองจากคุณภาพของวัตถุดิบสง่ผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์มากท่ีสดุคือปัจจยัด้านราคา เน่ืองจากผู้บริโภคเห็นวา่สนิค้าที่มีราคาสงูนัน้หมายถึง
คณุภาพสงูตามไปด้วย แตถ้่าสนิค้ามีราคาถกูกวา่ที่ควรจะเป็นนัน้หมายถึงสนิค้านัน้มีคณุภาพต ่าอยา่ง
มีนยัส าคญั 
 

Yue .C. et al. (2010) ศกึษาโดยมีวตัถปุระสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยใดมีผลต่อการบริโภค
มันฝร่ังปกติและอินทรีย์ และปัจจัยเหล่านีส้นบัสนุนการใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกันอย่างไร กลุ่ม
ตวัอย่างคือประชากรในเมืองขนาดกลางในภาคเหนือของเยอรมนี อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคล 
วิธีการสุม่ตวัอย่างเป็นแบบสุม่อย่างง่ายซึ่งได้มาจากทะเบียนการเลือกตัง้ท้องถ่ินและมีผู้ เข้าร่วม 260 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 18 ปีขึน้ไป ใช้โมเดล probit และ cluster analysis ในการส ารวจข้อมูล
ครัวเรือนของเยอรมันเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคมันฝร่ังธรรมดาและอินทรีย์ ผล
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การศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคมันฝร่ังอินทรีย์กับส่วนผสมท่ีดีต่อสุขภาพ 
แหลง่ก าเนิดสนิค้าที่เช่ือถือได้ นอกจากนี ้ลกัษณะสงัคมประชากรของผู้บริโภค เช่นการศึกษาและเด็ก
ในครัวเรือนมีผลต่อการเลือกมันฝร่ัง ผลการวิเคราะห์ cluster analysis กลุม่ผู้บริโภคมันฝร่ังในกลุม่
ตลาดไว้วางใจในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสขุภาพ  มุ่งเน้นราคา  
 

Pittawat Ueasangkomsatea and Salinee Santiteerakulb (2016) ศึกษาทัศนคติและ
เจตนารมณ์ของผู้บริโภคในการซือ้อาหารอินทรีย์ภายใต้หลกัการพฒันาท่ียัง่ยืน กลุม่ตวัอย่าง 316 คน 
ในประเทศไทย พบวา่ ทศันคติของผู้บริโภคเก่ียวกบัอาหารอินทรีย์มีความสมัพนัธ์กับสขุภาพในอันดบั 
1 ทศันคติของผู้บริโภคตอ่แหลง่ผลติ สภาพแวดล้อม และความปลอดภยัของอาหาร อยู่ในล าดบัท่ี 2, 
3 และ 4 ตามล าดบั โดยใช้ความสมัพนัธภาพของเพียร์สนัเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งห้าคณุลกัษณะ
และความตัง้ใจท่ีจะซือ้อาหารอินทรีย์ พบว่าแหลง่ก าเนิดผลผลิตเป็นปัจจัยส าคญัท่ีสดุ รองลงมาคือ 
คณุลกัษณะด้านสวสัดิภาพสตัว์ คณุลกัษณะด้านสิง่แวดล้อม สขุภาพและความปลอดภยัของอาหารท่ี
มีความสมัพนัธ์กับความตัง้ใจซือ้ตามล าดบั นอกจากนีB้ashaa , M. B. et al. (2015) ศึกษาทศันคติ
ของผู้บริโภคตอ่อาหารอินทรีย์ วตัถปุระสงค์เพื่อระบุความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคต่ออาหารอินทรีย์ โดย
พิจารณาจากอิทธิพลของปัจจยัตา่งๆ เช่น ความกงัวลด้านสิง่แวดล้อมความหว่งใยด้านสขุภาพ วิถีการ
ด าเนินชีวิตคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบรรทัดฐานเชิงอัตนัยต่อทัศนคติต่ออาหารอินทรีย์ กลุ่ม
ตวัอยา่งได้แก่ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ 50 รายจากสองเมืองใหญ่ ๆ ในอินเดียตอนใต้ ได้แก่ 
เจนไนและบงักาลอร์ พบวา่ คณุภาพของผลติภณัฑ์ความหว่งใยด้านสิ่งแวดล้อมสขุภาพ กังวลและวิถี
การด าเนินชีวิตเป็นแรงจูงใจท่ีระบุไว้มากท่ีสดุส าหรับการซือ้อาหารอินทรีย์ และPawel Bryla (2016) 
ศึกษาการบริโภคอาหารอินทรีย์ในโปแลนด์: แรงจูงใจและอุปสรรค วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการ
บริโภคอาหารอินทรีย์ในโปแลนด์  กลุม่ตัวอย่าง 1,000 ราย มีอายุ 15 ปีขึน้ไป พบว่า ผู้บริโภคชาว
โปแลนด์เช่ือมัน่วา่อาหารอินทรีย์มีราคาแพงกวา่มีสขุภาพดี เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ อร่อย และ
มีความนา่เช่ือถือมากกวา่อาหารธรรมดา ผู้บริโภคเช่ือวา่อาหารอินทรีย์อยุภ่ายใต้การควบคมุท่ีเข้มงวด 
และมีการผลิตในแบบดัง้เดิม ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของอาหารอินทรีย์คือ ความมีสุขภาพดี และมี
คณุภาพสงู ความนา่เช่ือถือของอาหารอินทรีย์ขึน้อยูก่บัรสแบบธรรมชาติ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ การ
ติดฉลากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการการมีตรามาตรฐานอินทรีย์ของยโุรป  
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Ferdinand F. Wirth. (2014) ศึกษาConsumers’ Shrimp Purchasing Preferences. เพื่อวดั
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของคุณลักษณะของกุ้ งท่ีผู้ บริโภคในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ
เปรียบเทียบกับเชือ้ชาติ กลุม่ตัวอย่าง 5,000 ครัวเรือน มีอายุ 18 ปีขึน้ไป ในภาคตะวนัออกเฉียงใต้
ของสหรัฐอเมริกาจาก Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North 
Carolina, South Carolina และ Tennessee โดยใช้ Conjoint Analysis ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกือบทัง้หมด (96%) ระบุว่าสมาชิกในครัวเรือนของพวกเขากินกุ้ งและ 84% ซือ้กุ้ งเพื่อ
การบริโภคท่ีบ้าน และกุ้ งท่ีมีขนาดใหญ่ (26-35 ตวัตอ่ปอนด์) และกุ้ งสดทัง้ตวัเป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคช่ืนชอบ
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ตารางที่ 4  งานวิจยัจากการตรวจเอกสารที่เก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model)  

                  และ แบบจ าลองอ่ืนๆ  

ประเดน็การศกึษา 
นัฐฐยา  พงศกร กาญจนา  Houston Cicia et al Bashaa Pawel กมลนาฎย์ สโรชา Yue. Pittawat  Ferdinand 

   
and Li 

 
M.B. et al 

   
C. et al and Salinee F.Wirth 

(2557) (2557) (2549) (2541) (2553) (2558) (2559) (2554) (2555) (2553) (2559) (2557) 

ผลติภณัฑ์/สิง่ท่ีสนใจ พฤตกิรรม ทเุรียน มะมว่ง กุ้ง อาหาร อาหาร อาหาร กุ้ง กุ้ง มนัฝร่ัง อาหาร กุ้ง 

 
สีเขียว 

 
น า้ดอกไม้ 

 
อินทรีย์ อินทรีย์ อินทรีย์ พรีเม่ียม พรีเม่ียม 

 
อินทรีย์ 

 เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Logit Model √ √ √ √ √ √ √ 

     Conjoint Analysis 
           

√ 
Anova 

       
√ 

    Custer Analysis 
        

√ √ 
  Factor Analysis 

        
√ 

   Probit Model 
         

√ 
  สมัพนัธภาพของเพียร์สนั 

          
√ 

 วเิคราะห์ SWOT 
 

√ 
          Tows Matrix 

 
√ 

          การวเิคราะห์ทางการเงิน 
 

√ 
          การวเิคราะห์ผลกระทบสว่นเพิม่ √ √ √ 

         การศกึษาต้นทนุและผลตอบแทน   √                     

ท่ีมา: จากการตรวจเอกสาร



39 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิด 
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บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปเก่ียวกับกุ้งอินทรีย์ 
 
กุ้ งอินทรีย์ (organic marine shrimp) หมายถึง ท่ีได้จากการเลีย้งภายใต้หลกัการระบบอินทรีย์ 
 
การเลีย้งกุ้ งระบบอินทรีย์ (organic shrimp farming)หมายถึง การเลีย้งกุ้ งท่ีมีหลกัการจัดการ

ผลติแบบองค์รวม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร สามารถปลอ่ยกุ้ งได้ไม่
เกิน 15 ตวั เน้นการใช้วสัดธุรรมชาติ หลกีเลีย่งการใช้วตัถดิุบสงัเคราะห์ ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตท่ีได้มาจากการ
ดดัแปรพนัธุกรรมหรือพนัธุวิศวกรรม (กรมประมง, 2550) 

 
 
กระบวนการเลีย้งกุ้ งแบบธรรมชาติ (extensive shrimp farming) หมายถึง การเลีย้งกุ้ งภายใต้การ

ควบคมุกระบวนการผลติ โดยไม่ให้อาหารและอากาศ(กรมประมง, 2550) 
 
กระบวนการเลีย้งกุ้ งแบบกึ่งธรรมชาติ (semi - extensive shrimp farming) หมายถึง การ

เลีย้งกุ้ งทะเลภายใต้การควบคมุกระบวนการผลิต ท่ีมีการปลอ่ยเสริมกุ้ งโดยมีความหนาแน่นของกุ้ งไม่เกิน 
10 ตวั ตอ่ตารางเมตร โดยให้หรือไม่ให้อาหารและอากาศก็ได้(กรมประมง, 2550) 

 
กระบวนการเลีย้งกุ้ งแบบพฒันา (intensive shrimp farming) หมายถึง การเลีย้งกุ้ งทะเลภายใต้การ

ควบคมุกระบวนการผลติ โดยมีอตัราความหนาแน่นของกุ้ งไม่เกิน 15 ตวัต่อตารางเมตร ให้อาหารและอากาศ
อยา่งเพียงพอ(กรมประมง, 2550) 
 

เกณฑ์ก าหนด 
 
1. หลกัการผลติ 
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 1.1  มีคูมื่อขัน้ตอนการปฎิบติังานการเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ 
 
 1.2  ฟืน้ฟูและรักษาคณุภาพท่ีดีของดินและน า้ในบอ่เลีย้ง 
 
 1.3  รักษาความสมดลุของระบบนิเวศน์ภายในฟาร์มโดยรวม 
 
 1.4  รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์รอบข้าง 
 
 1.5  มีแนวกนัชนท่ีสามารถป้องกนัการปนเปือ้นจากการผลติแบบอ่ืน 
 
 1.6  ป้องกนัและหลกีเลีย่งการปฎิบติัท่ีท าให้เกิดมลพิษทางสิง่แวดล้อม 
 
 1.7  ยดึหลกัการเลีย้งท่ีประหยดัพลงังาน 
 
 1.8  ปัจจยัการผลติต้องไม่มาจากการดดัแปรพนัธุกรรม 
 
 1.9  ต้องท าการเลีย้งในระบบอินทรีย์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของอายุกุ้ งท่ี

อยูใ่นระบบการผลติทัง้หมด 
 
 1.10  ในพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร สามารถปลอ่ยกุ้ งได้ไม่เกิน 15 ตวั 
 
2.  การปรับเปลีย่นเป็นการผลติระบบอินทรีย์ 
 
มีระยะการปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 1 รอบการผลิต (จากเตรียมบ่อจนจับขาย) และขึน้อยู่กับ

ประวติัการใช้พืน้ท่ี 
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3.  การเลอืกสถานท่ีตัง้ฟาร์ม 
 
 3.1  ต้องไม่ตัง้อยูพ่ืน้ท่ีห้ามเลีย้ง 
 
 3.2  เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการเลีย้งระบบอินทรีย์ 
 
 3.3  มีแนวกนัชนระหวา่งบอ่เลีย้งระบบอินทรีย์กบัระบบอ่ืนในระยะท่ีไม่ท าให้เกิดการ

ปนเปือ้น 
 
 3.4  สถานท่ีตัง้ฟาร์มต้องไม่อยูใ่นเขตอิทธิพลของแหลง่มลพิษ 
 
 3.5  แหลง่น า้ต้องไม่มีสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของวตัถุอันตรายทาง

การเกษตรและสารปนเปือ้นตา่งๆ  
 
4.  การคดัเลอืกและปลอ่ยลกูกุ้ ง 
 
 4.1  เลอืกใช้กุ้ งท่ีมีความต้านทานโรค 
 
 4.2  ห้ามใช้ลกูกุ้ งท่ีมาจากการดดัแปลงทางพนัธุกรรม  
 
 4.3  เม่ือมีโรคเพาะฟักและอนบุาลลกูกุ้ งระบบอินทรีย์แล้ว ต้องใช้ลกุกุ้ งจากโรงเพาะ

ฟักและอนบุาลระบบอินทรีย์ 
 
 4.4  มีหนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ยลกูพนัธ์ุกุ้ ง(FMD) 
 
 4.5  ปลอ่ยลกุกุ้ งในอตัราความหนาแนน่ไม่เกิน 15 ตวัตอ่ตารางเมตร 
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 4.6  กรณีท่ีเกิดปัญหาระหว่างการเลีย้งและท าให้จ านวนกุ้ งในบ่อลดลง ห้ามปลอ่ย
ลกูกุ้ งเสริมในการเลีย้งรุ่นนัน้ 
 

มาตรฐานการเพาะเลีย้งกุ้งอินทรีย์ของไทย 
 
หนว่ยงานท่ีมีมาตรฐานการเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ในไทยมี 5 หนว่ยงาน (เชาว์ และคณะ, 2548)

ดงันี ้
1.กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีขอบข่ายคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้ งทะเลอินทรีย์จาก

การเพาะเลีย้งครอบคลมุขัน้ตอนการผลติกุ้ งทะเลในระดบัฟาร์ม การเก็บเก่ียวการผลิต การขนสง่ การ
แปรรูป และการแสดงฉลาก ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่สงัคม (กรมประมง, 2547) 

 

 

ภาพที่ 3  ตราสญัลกัษณ์ของกรมประมง 

ท่ีมา: เชาว์และคณะ(2548) 

 

   ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ดงันี ้
 

1.1  มาตรฐานโรงเพาะฟักและอนบุาลกุ้ งทะเลระบบอินทรีย์ 
 
1.2  มาตรฐานการเลีย้งกุ้ งทะเลแบบพฒันาระบบอินทรีย์ 
 
1.3  มาตรฐานการเลีย้งกุ้ งธรรมชาติระบบอินทรีย์ 
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1.4  มาตรฐานการผลติอาหารกุ้ งอินทรีย์ 
 
1.5  มาตรฐานสขุลกัษณะการดแูลรักษากุ้ งทะเลหลงัการจบัและการขนสง่ตามระบบ 

อินทรีย์ 
1.6  มาตรฐานการแปรรูปผลติภณัฑ์ประมงอินทรีย์ 
 

2.  ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มีมาตรฐานการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเลอินทรีย์ เป็น
มาตรฐานเฉพาะส าหรับการเพาะเลีย้งสตัว์น า้อินทรีย์ เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเอกชน ท่ีได้รับการรับรองจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of 
Organic Agricultural Movement: IFOAM) 

 

 

ภาพที่ 4   ตราสญัลกัษณ์ของส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แหง่ประเทศไทย (มกท.) 

ท่ีมา: เชาว์และคณะ(2548) 
 

3.  Naturland เป็นหนว่ยงานรับรองของเอกชนในเยอรมนี ซึง่เป็นหนว่ยงานรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ภาคเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากสหพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International 
Federation of Organic Agricultural Movement: IFOAM) 
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ภาพที่ 5  เคร่ืองหมายมาตรฐาน Naturland 
ท่ีมา:  เชาว์และคณะ (2548) 
 

4.  มาตรฐานขององค์กรความร่วมมือระหว่าง Naturland, Swiss Import Promotion Programme – 
SIPPO และ Institute for Marketecology – IMO ซึ่งใช้ช่ือว่า International Standards for Organic 
Aquaculture Part Production of Shrimp 

 
5.  สมาคมดิน (Soil Association) เป็นองค์กรเอกชนท่ีมีช่ือเสียงทางด้านอาหารและฟาร์ม

อินทรีย์ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร สมาคมดินมีร่างมาตรฐานกุ้ งซึ่งรวมกุ้ งกุลาด าและกุ้ งชนิดอ่ืน โดยเป็น
มาตรฐานท่ีเพิ่มเติมจากมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัว์น า้อินทรีย์แบง่ออกเป็น 3กลุม่ คือ แบบดัง้เดิม แบบกึ่ง
พฒันา และแบบพฒันา สมาคมดินเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากสหพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agricultural 
Movement: IFOAM) 
 
หลักการเกษตรอินทรีย์ (Principles of Organic Agriculture) 

 
หลกัการเกษตรอินทรีย์ท่ีมีการน ามาอ้างอิงกันอย่างกว้างขวาง  คือ หลกัการของสหพันธ์

เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agricultural Movement: IFOAM) 
ซึง่ประกอบด้วยหลกัการยอ่ย 4 ประการ (กรมประมง, 2550) คือ 
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1.  หลกัการด้านสขุภาพ (Principle of Health) เกษตรอินทรีย์ต้องเพิ่มพูนสขุภาพทัง้ของดิน 
พืช สตัว์ คน และของโลก 
 

2.  หลกัการด้านนิเวศวิทยา (Principle of Ecology) เกษตรอินทรีย์ต้องอยู่บนพืน้ฐานระบบนิเวศท่ี
หมนุเวียนเป็นวฏัจกัรไม่หยดุน่ิง 

 
3.  หลกัการด้านความเป็นธรรม (Principle of Fairness) เกษตรอินทรีย์ต้องตัง้อยู่บนความเป็นธรรม มี

การแบง่ปันใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อมซึง่เป็นของสว่นรวม ให้คนและสตัว์ได้รับโอกาสในชีวิต 
 
4.  หลักการด้านความดูแลเอาใจใส่ (Principle of Care) เกษตรอินทรีย์ต้องมีการจัดการอย่าง

ระมัดระวังรับผิดชอบในการป้องกันสุขภาพและความเป็นอยู่ของชนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตรวมทัง้
จดัการป้องกนัสิง่แวดล้อมลว่งหน้า 

 
หลกัการข้างต้นได้น ามาใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้การจัดท า

ข้อก าหนดของมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบและรับรอง ข้อก าหนดท่ีส าคญั (กรมประมง, 2550) คือ 
 
1.  ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
2.  อนญุาตให้ใช้สารบางชนิดในการผลติและการแปรรูป 
 
3.  ใช้ระบบจดัการผลติแบบองค์รวม (holistic) 
 
4.  ห้ามใช้ปุ๋ ยเคมี 
 
 5.  ห้ามใช้ฮอร์โมนสงัเคราะห์ 
 
6.  ห้ามใช้สิง่ดดัแปรพนัธุกรรม (GMOs) 
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7.  มีสวสัดิภาพส าหรับสตัว์ 
 
8.  มีการจดบนัทกึข้อมลูเพื่อตรวจสอบย้อนกลบั 
 
องค์กรท่ีมีบทบาทด้านเกษตรอินทรีย์ระดบัสากล (กรมประมง, 2550) ได้แก่ 
 
1.  สหพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 

Movements, IFOAM) 
 
2.  สภาสหภาพยโุรป (European Union Council) 
 
3.  โครงการอินทรีย์แหง่ชาติของสหรัฐอเมริกา (The United States Department of 

Agriculture's National Organic Program, USDA/NOP) 
 
4. กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญ่ีปุ่ น (The Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries, MAFF) 
 
5.  โครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศของสหประชาชาติ (The Codex Alimentarius 

Commission, Codex) 
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบมาตรฐานระบบการเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ และกุ้ งทัว่ไป 

ข้อก าหนด กุ้งอินทรีย์ กุ้งทั่วไป 

1.พอ่/แม่พนัธ์ุกุ้ ง สายพนัธ์ุพืน้เมือง ได้แก่  ไม่ระบ ุ

 

กุ้ งกลุาด า 
 2.ปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยหมกัจากขยะในเมือง ห้ามใช้ ใช้ได้ไม่จ ากดั 

3.เคมีภณัฑ์สงัเคราะห์ในการเพาะเลีย้ง/ ห้ามใช้ ใช้ได้แตค่วบคมุ 

สารเคมีสงัเคราะห์ในกระบวนการแปรรูป 
 

ปริมาณสารตกค้าง 

4.ยาปฎิชีวนะ ห้ามใช้ ใช้ได้แตค่วบคมุ 

  

ปริมาณสารตกค้าง 

5.ฮอร์โมนสงัเคราะห์ ห้ามใช้ ไม่ระบ ุ

6.อาหารกุ้ ง/สารที่ใช้จดัการฟาร์มท่ีมี ห้ามใช้ ไม่ระบ ุ

การดดัแปลงพนัธุกรรม(GMOs) 
  7.การปนเปือ้นจากสิง่แวดล้อม ก าหนดชดัเจน ก าหนดชดัเจน 

8.รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ก าหนดชดัเจน ไม่ระบ ุ

9.การคุ้มครองสวสัดิภาพสตัว์ ก าหนดชดัเจน ไม่ระบ ุ

10.แรงงานถกูต้องตามกฏหมาย ก าหนดชดัเจน ไม่ระบ ุ

11.การค้าที่เป็นธรรม ก าหนดชดัเจน ไม่ระบ ุ

12.มาตรฐาน สตัว์น า้อินทรีย์ CoC, 

  

GAP, 

  

Q mark 

13.การดแูลหลงัจากจบัและจ าหนา่ย ก าหนดชดัเจน ไม่ระบ ุ

14.การตรวจรับรอง กรมประมง,มกท.,Naturland, กรมประมง 

  Soil Association   

ท่ีมา: กมลนาฏย์ (2554) 
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บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบจ าลองโลจิต การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง จากประชากรท่ีซือ้และไม่ซือ้
กุ้ งอินทรีย์แต่รู้จัก รู้ราคา และสถานท่ีขาย โดยแบ่งเป็นผู้ซือ้จ านวน 200 ตวัอย่าง และไม่ซือ้ จ านวน 
200 ตวัอยา่ง ผลการศกึษาในบทนีแ้บง่เป็น 3 สว่นคือ ข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พฤติกรรมการบริโภคกุ้ งอินทรีย์ และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์  

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

จากการส ารวจข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่
ท่ีซือ้มีอาย ุ18-30 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 60 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 69 มีรายได้
รวมทัง้ครอบครัวตอ่เดือน 70,001ถึง80,000 จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 79 และกลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่ท่ีไม่ซือ้พบว่า มีอายุต ่ากว่า 30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีสดัสว่นเท่ากัน คือ จ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38 ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 63 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 มีรายได้รวมทัง้ครัวเรือนต่อเดือน 80,001ขึน้ไป 
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และจากการศึกษาความสมัพนัธ์โดยน าปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ 
อาชีพ รายได้รวมทัง้ครอบครัวตอ่เดือน มาหาความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้ซือ้ ได้แก่ ความถ่ีในการ
ซือ้กุ้ งอินทรีย์(ครัง้/เดือน) ปริมาณท่ีซือ้ และชนิดกุ้ งอินทรีย์ท่ีซือ้ พบวา่ มีเพียงอาชีพมีความสมัพนัธ์กับ
ความถ่ีในการซือ้กุ้ งอินทรีย์(ครัง้/เดือน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เทา่นัน้ (ภาคผนวก ก) 
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ตารางที่ 6  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัสว่นบุคคลด้านอาชีพกบัความถ่ีในการซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
 (ครัง้/เดือน) 

 

อาชีพ 
  ความถี่ในการซือ้กุ้งอินทรีย์(ครัง้/เดือน) 

รวม 
  1 2 3 4 5 

student Count 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 

 
% within Occupation 75.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 

 
% of Total 1.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00 

goverment Count 19.00 9.00 2.00 1.00 0.00 31.00 

 
% within Occupation 61.29 29.03 6.45 3.23 0.00 100.00 

 
% of Total 9.50 4.50 1.00 0.50 0.00 15.50 

office Count 77.00 28.00 12.00 1.00 1.00 119.00 

 
% within Occupation 64.71 23.53 10.08 0.84 0.84 100.00 

 
% of Total 38.50 14.00 6.00 0.50 0.50 59.50 

business Count 21.00 18.00 5.00 1.00 1.00 46.00 

 
% within Occupation 45.65 39.13 10.87 2.17 2.17 100.00 

 
% of Total 10.50 9.00 2.50 0.50 0.50 23.00 

Total Count 120.00 55.00 19.00 3.00 3.00 200.00 

 
% within Occupation 60.00 27.50 9.50 1.50 1.50 100.00 

 
% of Total 60.00 27.50 9.50 1.50 1.50 100.00 

  Pearson Chi-Square 23.9004           

  Asymp. Sig. (2-sided) 0.0210           
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่ซือ้กุ้งอินทรีย์ 
 

จากการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ ท่ีซือ้กุ้ งอินทรีย์ พบวา่มีผู้ ท่ีซือ้กุ้ งอินทรีย์ จ านวน 200 คน 
เหตุผลที่เลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะเชื่อว่าปลอดสารเคมีจริง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 คิดว่ากุ้ งธรรมดาและกุ้ งอินทรีย์
แตกต่างกัน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ตามล าดบั (ตารางท่ี7) ความถ่ีในการซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
พบวา่ผู้ซือ้สว่นใหญ่ซือ้ 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซือ้ 2 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และซือ้ 3 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั (ตารางท่ี
8) โดยปริมาณที่ซือ้ 1 กิโลกรัมต่อครัง้ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ซือ้2 กิโลกรัมต่อครัง้ 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และซือ้ 3 กิโลกรัมต่อครัง้ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
ตามล าดับ (ตารางท่ี9) ส่วนใหญ่ซือ้กุ้ งขาวแวนนาไม จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56 กุ้ งกุลาด า 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และกุ้ งแชบ๊วย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดบั (ตารางท่ี10) 
โดยทราบวา่มาจากการเพาะเลีย้ง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลีย้งแบบ
ใด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และมาจากการเลีย้งตามธรรมชาติ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1 ตามล าดบั (ตารางท่ี11) ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีจ่ายไปลา่สดุ ราคา 500 บาทต่อกุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาราคา 400 บาทตอ่กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
19 ราคา และราคา 600 บาทต่อกุ้ งอินทรีย์ 40 ตัว จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี12) สว่นใหญ่ซือ้จากร้านจ าหนา่ยอาหารทะเล จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ซูปเปอร์มา
เก็ต จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และร้านเลมอนฟาร์ม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
ตามล าดบั (ตารางท่ี13) เหตุผลท่ีซือ้จากแหลง่จ าหน่ายดงักลา่วเน่ืองจาก คุณภาพเช่ือถือได้ จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 36 สะดวก จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ใหม่และสด จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 19 ตามล าดบั (ตารางท่ี14) 
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ตารางที่ 7  เหตผุลท่ีเลอืกซือ้กุ้ งอินทรีย์ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

เหตุผลของผู้ซือ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชอบ 2 1 

เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง 110 55 

ราคาเหมาะสม 1 1 

หาซือ้ไม่ยาก 3 2 

ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ 68 34 

คิดวา่กุ้ งธรรมดาและกุ้ งอินทรีย์แตกตา่งกนั 53 27 

อ่ืนๆโปรดระบุ 0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 8  ความถ่ีในการซือ้กุ้ งอินทรีย์ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ความถี่ในการซือ้กุ้งอินทรีย์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ครัง้ตอ่เดือน 120 60 

2 ครัง้ตอ่เดือน 55 27 

3 ครัง้ตอ่เดือน 19 9 

4 ครัง้ตอ่เดือน 3 2 

5 ครัง้ตอ่เดือน 3 2 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 9  ปริมาณท่ีซือ้กุ้ งอินทรีย์ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ปริมาณที่ซือ้ (กิโลกรัมต่อครัง้ต่อเดือน) จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 กิโลกรัมตอ่ครัง้ 103 51 

2 กิโลกรัมตอ่ครัง้ 81 41 

3 กิโลกรัมตอ่ครัง้ 16 8 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 10  ชนิดของกุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งเลอืกซือ้ 
 

ชนิดกุ้งอินทรีย์ที่ท่านเลือกซือ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

กุ้ งขาวแวนนาไม 112 56 

กุ้ งกลุาด า 54 27 

กุ้ งแชบ๊วย 34 17 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 11  กุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งเลอืกซือ้วา่มาจากการเลีย้งแบบใด 
 

รายการ คน ร้อยละ 

การเพาะเลีย้ง 134 67 

เลีย้งตามธรรมชาติ 2 1 

ไม่ทราบ 64 32 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 12  ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งจ่ายไปลา่สดุ 
 

รายการ ราคาที่จ่าย จ านวน(คน) ร้อยละ 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 400 38 19 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 400 7 4 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 500 85 43 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 550 3 2 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 600 36 18 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 600 4 2 

กุ้ งอินทรีย์ 30 ตวั / กก. 800 4 2 

กุ้ งอินทรีย์ 25 ตวั / กก. 800 22 11 

กุ้ งอินทรีย์ 15 ตวั / กก. 1000 7 4 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 13  แหลง่ซือ้กุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งเลอืกซือ้ 
 

ท่านซือ้กุ้งอินทรีย์จากแหล่งซือ้ในที่ใดมากที่สุด จ านวน(คน) ร้อยละ 

ซูปเปอร์มาร์เก็ต 72 36 

ร้านจ าหนา่ยอาหารทะเล 76 38 

ร้านจ าหนา่ยสนิค้าปลอดสารพิษ 6 3 

ออนไลน์ 0 0 

เกษตรกรโดยตรง 0 0 

เลมอนฟาร์ม 46 23 

อ่ืนๆ 0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 14  เหตผุลท่ีซือ้กุ้ งอินทรีย์จากแหลง่ท่ีเลอืกซือ้ 
 

รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ราคาถกู 0 0 

ทางผา่น 22 11 

สะดวก 68 34 

คณุภาพเช่ือถือได้ 73 36 

ใหม่และสด 37 19 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่ไม่ซือ้กุ้งอินทรีย์ 
 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์ พบว่ามีผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
จ านวน 200 คน เหตุผลท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ จ านวน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71 ไม่เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และคิดว่ากุ้ งธรรมดา
และกุ้ งอินทรีย์ไม่แตกต่างกัน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดบั (ตารางท่ี15) ชนิดกุ้ ง
อินทรีย์ท่ีพบเห็นอันดบัแรกคือ กุ้ งขาวแวนนาไม จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาเป็นกุ้ ง
แชบ๊วย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และกุ้ งกลุาด า จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี16) โดยทราบวา่มาจากการเพาะเลีย้ง 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ไม่ทราบวา่มาจากการเลีย้ง
แบบใด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และมาจากการเลีย้งแบบธรรมชาติ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3 ตามล าดบั (ตารางท่ี17) ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีพบเห็นลา่สดุ 450 บาทต่อ 40 ตวั จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33 ราคา 600 บาทตอ่ 40 ตวั จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และราคา 500 บาทต่อ 
45ตัว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ (ตารางท่ี18) โดยในอนาคตจะซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 81 อีก 39 คน จะไม่ซือ้ คิดเป็นร้อยละ 19 (ตารางท่ี19) และในอนาคต
จะบริโภคกุ้ งอินทรีย์จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และจะไม่บริโภค จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
13 (ตารางท่ี20) 
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ตารางที่ 15  เหตผุลท่ีไม่เลอืกซือ้กุ้ งอินทรีย์ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

เหตุผลที่ไม่ซือ้กุ้งอินทรีย์ คน ร้อยละ 

ไม่ชอบ 0 0 

ไม่เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง 49 25 

ราคาแพง 26 13 

หาซือ้ยาก 7 4 

ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ 141 71 

คิดวา่กุ้ งธรรมดาและกุ้ งอินทรีย์ไม่แตกตา่งกนั 37 19 

อ่ืนๆโปรดระบุ 0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 16  ชนิดของกุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งพบเห็น 
 

ชนิดกุ้งอินทรีย์ที่ท่านพบเหน็ คน ร้อยละ 

กุ้ งขาวแวนนาไม 134 67 

กุ้ งกลุาด า 33 16 

กุ้ งแชบ๊วย 33 17 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 17  กุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งพบเห็นวา่มาจากการเลีย้งแบบใด 
 

รายการ คน ร้อยละ 

การเพาะเลีย้ง 134 67 

เลีย้งตามธรรมชาติ 7 3 

ไม่ทราบ 59 30 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 18  ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งพบเห็นลา่สดุ  
 

รายการ ราคาที่พบ จ านวน(คน) ร้อยละ 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 400 8 4 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 400 3 2 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 450 66 33 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 450 5 3 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 500 14 7 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 500 29 15 

กุ้ งอินทรีย์ 40 ตวั / กก. 600 41 21 

กุ้ งอินทรีย์ 45 ตวั / กก. 600 4 2 

กุ้ งอินทรีย์ 25 ตวั / กก. 800 16 8 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 19  ในอนาคตผู้ไม่ซือ้จะซือ้กุ้ งอินทรีย์หรือไม่ 
 

รายการ คน ร้อยละ 

ซือ้ 161 81 

ไม่ซือ้ 39 19 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

ตารางที่ 20  ในอนาคตผู้ไม่ซือ้จะบริโภคกุ้ งอินทรีย์หรือไม่ 
 

รายการ คน ร้อยละ 

บริโภค 173 87 

ไม่บริโภค 27 13 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ระดับคะแนนความส าคัญในเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้งอินทรีย์ 
 
 จากการส ารวจพบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน ให้ความส าคญัในเร่ืองของไม่มีสารตกค้างในร่างกาย
ในระดับค่าเฉลี่ยท่ี 4.47 ผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อสขุภาพ มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 4.45 บอกแหลง่ท่ีมา
ของกุ้ งอินทรีย์ มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 4.43 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/มีความคุ้มค่า มีระดับค่าเฉลี่ยท่ี 
4.26 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหนว่ยงานราชการ มีระดบัคา่เฉลีย่ท่ี 3.89 ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสือ่ตา่งๆ มีระดบัคา่เฉลีย่ท่ี 3.66 มีตรารับรองมาตรฐาน GAP มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 3.64 และอาหาร
ปลอดภยัเป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง มีระดบัคา่เฉลีย่ท่ี 3.41 ตามล าดบั (ตารางท่ี21) 
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ตารางที่ 21  ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
 

ระดับคะแนนความส าคัญในเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้งอินทรีย์ ค่าเฉล่ีย 

อาหารปลอดภยัเป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง 3.41 

ผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่สขุภาพ 4.45 

ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย 4.47 

มีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหนว่ยงานราชการ 3.89 

มีตรารับรองมาตรฐาน GAP 3.64 

บอกแหลง่ท่ีมาของกุ้ งอินทรีย์  4.43 

ได้รับข้อมลูขา่วสารจากสือ่ตา่งๆ 3.66 

ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ/มีความคุ้มคา่ 4.26 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 จากการสอบถามผู้ซือ้ จ านวน 200 คน เก่ียวกับราคากุ้ งอินทรีย์ขนาด 40 ตวัต่อกิโลกรัม ท่ีผู้ ซือ้
เต็มใจจ่าย พบว่า กลุม่ผู้ซือ้สว่นใหญ่เต็มใจจ่ายอยู่ท่ีราคา 500 บาทต่อ1กิโลกรัม จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ 400 บาทตอ่1กิโลกรัม จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ราคา 450บาท
ตอ่1กิโลกรัม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ราคา 350 บาทตอ่1กิโลกรัม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
3 ราคา 600บาทตอ่1กิโลกรัม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และราคา 300 บาทตอ่1กิโลกรัม จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ (ตารางท่ี22) จากการสอบถามผู้ ท่ีไม่ซือ้ จ านวน 200 คน พบว่า 
กลุม่ผู้ ไม่ซือ้สว่นใหญ่เต็มใจจ่ายอยู่ท่ีราคา 300 บาทต่อ1กิโลกรัม จ านวน 69 คิดเป็นร้อยละ 34 ราคา 350 
บาทตอ่1กิโลกรัม จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ราคา 400บาทต่อ1กิโลกรัม จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 ราคา 250 บาทต่อ1กิโลกรัม 11 คน คิดเป็นร้อยละ5 ราคา 450 บาทต่อ1กิโลกรัม 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และ500 บาทต่อ1กิโลกรัม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี23) โดยกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 400 คน ต้องการความรู้เก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์มากขึน้ (ตารางท่ี24) โดย
ผู้ซือ้ต้องการทราบข้อมูลในเร่ืองแหลง่จ าหน่าย จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 วิธีการเพาะเลีย้ง 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ข้อมลูเก่ียวกบัราคา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ประโยชน์ต่อ
สขุภาพ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มาตรฐานคุณภาพ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และประโยชน์
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ต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั (ตารางท่ี25) ส าหรับผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์
ต้องการทราบข้อมลูในเร่ืองวิธีการเพาะเลีย้ง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ข้อมูลเก่ียวกับราคา 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ประโยชน์ต่อสุขภาพ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 แหล่งจ าหน่าย 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ
มาตรฐานคุณภาพ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั (ตารางท่ี26) ผู้ซือ้ต้องการทราบข้อมูล
เก่ียวกับกุ้ งอินทรีย์ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 46 โทรทศัน์ จ านวน 77 
คน คิดเป็นร้อยละ 38 หนงัสือพิมพ์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และนิตยสาร จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ตามล าดบั (ตารางท่ี27) ผู้ ท่ีไม่ซือ้ต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกับกุ้ งอินทรีย์ผ่านทางโทรทศัน์ 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สือ่ออนไลน์ตา่งๆ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37 นิตยสาร จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และหนงัสอืพิมพ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั (ตารางท่ี28) 
 
เปรียบเทียบตัวแปรอิสระเก่ียวกับระดับคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้กุ้งอินทรีย์ 
  
 จากการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีใช้ในแบบจ าลองเก่ียวกับระดบัคะแนนความส าคัญของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีซือ้ให้ความส าคญัต่อสขุภาพ มีระดับ
ค่าเฉลี่ยท่ี 4.44 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานราชการ มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 3.85 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 3.63 มีตรารับรองมาตรฐาน GAP มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 
3.62 อาหารปลอดภยัเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคกังวลเม่ือซือ้กุ้ ง มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 3.43 และกลุม่ตวัอย่างท่ีไม่
ซือ้ให้ความส าคญัต่อสขุภาพ มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 4.46 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงาน
ราชการ มีระดบัคา่เฉลีย่ท่ี 3.93 ได้รับข้อมลูขา่วสารจากสือ่ต่างๆ มีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 3.69 มีตรารับรอง
มาตรฐาน GAP มีระดบัคา่เฉลีย่ท่ี 3.67 และอาหารปลอดภยัเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคกังวลเม่ือซือ้กุ้ ง มีระดบั
คา่เฉลีย่ท่ี 3.39 ตามล าดบั (ตารางท่ี29) 
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ตารางที่ 22  ถ้ากุ้ งธรรมดาขนาด 40 ตวัตอ่กิโลกรัม ราคา 250 บาท กลุม่ตวัอยา่งท่ีซือ้เต็มใจจ่าย  
ในการซือ้กุ้ งอินทรีย์ขนาด 40 ตวัตอ่กิโลกรัม ในราคาเทา่ไหร่ 
 

ราคาที่เต็มใจจ่าย 

ซือ้ 

คน ร้อยละ 

250 บาท 0 0 

300 บาท 2 1 

350 บาท 6 3 

400 บาท  41 20 

450 บาท 22 11 

500 บาท  124 62 

600 บาท 5 3 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 23  ถ้ากุ้ งธรรมดาขนาด 40 ตวัตอ่กิโลกรัม ราคา 250 บาท กลุม่ตวัอยา่งท่ีไม่ซือ้ 
   เต็มใจจ่ายในการซือ้กุ้ งอินทรีย์ขนาด 40 ตวัตอ่กิโลกรัม ในราคาเทา่ไหร่ 
 

ราคาที่เต็มใจจ่าย 

ไม่ซือ้ 

คน ร้อยละ 

250 บาท 11 5 

300 บาท 69 34 

350 บาท 60 30 

400 บาท  55 28 

450 บาท 4 2 

500 บาท  1 1 

600 บาท 0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 24  กลุม่ตวัอยา่งต้องการทราบความรู้เก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์มากขึน้ 
 

รายการ คน ร้อยละ 

ต้องการ 400 100 

ไม่ต้องการ 0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 25  กลุม่ตวัอยา่งท่ีซือ้ต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์ในเร่ืองตอ่ไปนี ้
 

รายการ 

ซือ้ 

คน ร้อยละ 

มาตรฐานคณุภาพ 9 5 

วิธีการเพาะเลีย้ง 78 39 

ข้อมลูเก่ียวกบัราคา 25 13 

แหลง่จ าหนา่ย 132 66 

ประโยชน์ตอ่สขุภาพ 17 9 

ประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อม 1 1 

อ่ืนๆ   0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 26  กลุม่ตวัอยา่งท่ีไมซ่ือ้ต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์ในเร่ืองตอ่ไปนี ้
 

รายการ 

ไม่ซือ้ 

คน ร้อยละ 

มาตรฐานคณุภาพ 9 5 

วิธีการเพาะเลีย้ง 154 77 

ข้อมลูเก่ียวกบัราคา 114 57 

แหลง่จ าหนา่ย 31 16 

ประโยชน์ตอ่สขุภาพ 68 34 

ประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อม 15 8 

อ่ืนๆ   0 0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 27  กลุม่ตวัอยา่งท่ีซือ้ต้องการทราบผา่นสือ่ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายการ 

ซือ้ 

คน ร้อยละ 

โทรทศัน์ 77 38 

หนงัสอืพิมพ์ 17 17 

นิตยสาร 15 15 

วิทย ุ 0 0 

สือ่ออนไลน์ตา่งๆ  91 46 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ตารางที่ 28  กลุม่ตวัอยา่งท่ีไม่ซือ้ต้องการทราบผา่นสือ่ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายการ 

ไม่ซือ้ 

คน ร้อยละ 

โทรทศัน์ 100 50 

หนงัสอืพิมพ์ 12 6 

นิตยสาร 13 6 

วิทย ุ 0 0 

สือ่ออนไลน์ตา่งๆ  75 37 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 29  เปรียบเทียบตวัแปรอิสระเก่ียวกบัระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผล 
 ตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 

 

ตัวแปรอิสระในเร่ืองระดับคะแนนความส าคญั ค่าเฉล่ีย 

ของปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้งอินทรีย์ ซือ้ ไม่ซือ้ 

อาหารปลอดภยัเป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง  3.43 3.39 

ผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่สขุภาพ 4.44 4.46 

มีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหนว่ยงานราชการ 3.85 3.93 

มีตรารับรองมาตรฐาน GAP 3.62 3.67 

ได้รับข้อมลูขา่วสารจากสือ่ตา่งๆ 3.63 3.69 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้งอินทรีย์ 
 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ ผู้ศึกษาได้เลือกตวัแปรอิสระท่ีมีความส าคญั

กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพื่อหาตวัแปรอิสระท่ีใช้ในแบบจ าลอง น าตวัแปรอิสระท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ทัง้หมด 10 ตัว ได้แก่ อาชีพของผู้ บริโภค ได้แก่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OCC1) 

พนกังานบริษัทเอกชน (OCC2)   ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั (OCC3) ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคจ่าย (PRICE) 

จ านวนสมาชิกในบ้านของผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 15 ปี (NUMC) ผู้บริโภคให้ความส าคญักับสขุภาพ 

(HEALTH) ระดับคะแนนความส าคัญในเร่ืองอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีผู้ บริโภคกังวลเม่ือซือ้กุ้ ง 

(SAFETY) กุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) ได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากสือ่ตา่ง  ๆ(INFOR) มีตรารับรองมาตรฐาน GAP (GAP) มาประมาณโดยใช้แบบจ าลองโลจิต ผลการศึกษา

พบว่า มีตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัเพียง 4 ตวั คือ ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองอาหารปลอดภยั

เป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง (SAFETY) มีค่านยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ  95 

ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคยอมจ่าย (PRICE) มีคา่นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99
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พนกังานบริษัทเอกชน (OCC3) มีคา่นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกุ้ งอินทรีย์

ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) มีค่านยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมั่น

ร้อยละ 90 (ตารางท่ี30) จากการประมาณค่าพบว่าค่าสถิติ McFadden R-squared เท่ากับ 0.632084 

หมายความวา่ การเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามสามารถอธิบายได้ด้วยตวัแปรอิสระทัง้หมดในสมการ

ได้ 63.2084% จากการทดสอบค่า Likelihood ratio test มีค่า 350.5019 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ

ด้วยระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ณ Degree of freedom เท่ากับ 10 และจากค่าแสดงประสิทธิภาพ

ในการท านายผลของสมการพบวา่มีความแม่นย าท่ีร้อยละ 88.75 อยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 30  ผลการประมาณคา่โดยใช้แบบจ าลองโลจิตในทกุตวัแปรท่ีศกึษาและคา่ Marginal Effect   
 

Explanatory Variable Coefficient Std. Error  z-Statistic Prob Marginal effect 

C -17.4531 2.5248 -6.9128 0.0000 0.2497 

SAFETY 0.6175 0.2755 2.2416 0.0250 0.1542 

PRICE 0.0461 0.0049 9.3826 0.0000 0.0115 

OCC3 -1.5740 1.2956 -1.2149 0.2244 -0.3930 

OCC2 -2.9050 1.2921 -2.2482 0.0246 -0.7253 

OCC1 -1.4142 1.3170 -1.0738 0.2829 -0.3531 

LABEL 0.6676 0.3432 1.9449 0.0518 0.1667 

INFOR -0.1769 0.2332 -0.7583 0.4483 -0.0442 

HEALTH -0.2781 0.3527 -0.7886 0.4304 -0.0694 

NUMC -0.2393 0.2594 -0.9223 0.3564 -0.0597 

GAP -0.4141 0.3263 -1.2688 0.2045 -0.1034 

Likelihood ratio test                =     350.5019   Prediction success  

McFadden R-squared            =     0.632084 
 

%Corrected          =          88.75 

Number of observation           =      400 
  

%Incorrected       =          11.25 

Number of Consumer's Decision to Buy Organic Shrimp        =      200   

ท่ีมา: จากการค านวณ 

ความนา่จะเป็นของกลุม่ตวัอยา่งทกุคน พบวา่ มีโอกาสจะซือ้กุ้ งอินทรีย์ เทา่กบั 0.2497 คิดเป็นร้อยละ 
24.97% จากข้อมูลดงักลา่วสามารถหาผลกระทบสว่นเพิ่ม (Marginal Effect) ของตวัแปรท่ีมีผลต่อ
การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
 
แบบจ าลองโลจติที่ประมาณการมาแสดงให้เห็นว่า  
 

1.  ระดับคะแนนความส าคัญในเร่ืองอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีผู้ บริโภคกังวลเม่ือซือ้กุ้ ง 
(SAFETY) พบวา่มีคา่สมัประสิทธ์ิเป็นบวก และมีระดบันยัส าคญัท่ี 95% ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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คือ หากผู้บริโภคกงัวลมากในเร่ืองอาหารปลอดภยัเม่ือซือ้กุ้ งผู้บริโภคน่าจะมีโอกาสซือ้กุ้ งอินทรีย์มาก
ขึน้ และจากการค านวณหาค่า Marginal Effect มีค่าเท่ากับ 0.1546 หมายความว่า เม่ือก าหนดให้
ปัจจัยอ่ืนคงท่ีหากอาหารปลอดภยัเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคกังวลเม่ือซือ้กุ้ ง หากซือ้อาหารมีความปลอดภัย
เพิ่มขึน้ ผู้ซือ้จะมีโอกาสซือ้กุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้ 0.1546 

 
2.  ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีผู้บริโภคยอมจ่าย (PRICE) พบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นบวก มีระดับ

นยัส าคญัท่ี 99% ซึง่ตรงข้ามกบัสมมติฐาน คือ เม่ือราคากุ้ งอินทรีย์เพิ่มมากขึน้ ผู้บริโภคมีโอกาสท่ีจะ
ซือ้กุ้ งอินทรีย์ลดลง ซึ่งจากการส ารวจพบว่าเหตุผลท่ีผู้ซือ้เลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์เน่ืองจาก เช่ือว่าปลอด
สารเคมีจริง ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ แตส่ าหรับคนไม่ซือ้เน่ืองจาก ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้ ง
อินทรีย์ และไม่เช่ือว่าปลอดสารเคมีจริงๆ และต้องการทราบเก่ียวกับวิธีการเพาะเลีย้ง จะเห็นได้ว่า
ผู้บริโภคไม่ได้กังวลในเร่ืองของราคาของกุ้ งอินทรีย์ แต่ให้ความส าคัญในเร่ืองวิธีการเพาะเลีย้ ง 
เน่ืองจากยังไม่มั่นใจว่าผลผลิตเป็นอินทรีย์จริง และจากการค านวณหาค่า Marginal Effect มีค่า
เทา่กบั 0.0115 หมายความวา่ เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีหากราคากุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้ 1 บาท ผู้ซือ้จะ
มีโอกาสซือ้กุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้ 0.0115  

 
3.  บริษัทเอกชน (OCC2) พบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นลบ มีระดบันยัส าคญัท่ี 95% ซึ่งตรงกับ

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ คือ ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพบริษัทเอกชนมีโอกาสท่ีจะบริโภคกุ้ งอินทรีย์ลดลง เน่ืองจาก
นา่จะได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์น้อยกวา่อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

 
4.  กุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) พบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิ

เป็นบวก มีระดับนัยส าคัญท่ี 90% ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ คือ หากกุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรอง

มาตรฐานจากหนว่ยงานราชการ จะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคมีความมั่นใจ

ในตัวผลิตภัณฑ์ และจากการค านวณหาค่า Marginal Effect มีค่าเท่ากับ 0.1667 หมายความว่า 

เม่ือก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ีหากกุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการเพิ่มขึน้ 

ผู้ซือ้จะมีโอกาสซือ้กุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้ 0.1667  
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บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ปัจจุบนัผู้บริโภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีความใสใ่จและให้ความส าคญัด้านสขุภาพ  
อนามยัและสิง่แวดล้อมในการเลอืกซือ้สินค้าเพิ่มมากขึน้ การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันหรือรักษา
โรคกุ้ ง ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะซึ่งสง่ผลต่อความปลอดภยัของผู้บริโภคและผู้ผลิต 
การรับรู้ เก่ียวกับปัญหาและการเลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์ยงัจ ากัดในผู้บริโภคสว่นน้อยเท่านัน้ การศึกษา
ในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการส ารวจจากกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 400 คน แบ่งเป็น
ผู้ซือ้กุ้ งอินทรีย์ จ านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์แต่รู้จักกุ้ งอินทรีย์และแหล่งจ าหน่าย 
จ านวน  200 ตวัอยา่ง โดยข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการบริโภคกุ้ งอินทรีย์ 
วิเคราะห์โดยใช้คา่ร้อยละ และส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์วิเคราะห์
โดยแบบจ าลองโลจิต 
 

ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 48 เป็นเพศชายร้อยละ 52 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีซือ้และกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ซือ้ส่วนใหญ่มีอายุต ่ากว่า 30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวท่ีอายุต ่ากว่า 15 ปี ผู้
ซือ้มีรายได้รวมทัง้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 70,001ถึง80,000 กลุม่ตวัอย่างไม่ซือ้มีรายได้รวมทัง้ครัวเรือน 
80,001ขึน้ ไป โดยเหตุผลท่ีเลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะเช่ือว่าปลอดสารเคมีจริง สว่นใหญ่ซือ้ 1 ครัง้ต่อ
เดือน ปริมาณท่ีซือ้ในแตล่ะครัง้ 1 กิโลกรัมตอ่ครัง้ เลอืกซือ้เป็นกุ้ งขาวแวนนาไม และทราบวา่กุ้ งท่ีเลือก
ซือ้มาจากการเพาะเลีย้ง ร้อยละ 67 ไม่ทราบวา่มาจากการเลีย้งแบบใด ร้อยละ 32 ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีผู้
ซือ้จ่ายไปล่าสุดอยู่ท่ีราคา 500 บาทต่อกุ้ งอินทรีย์ 40 ตัว ส่วนใหญ่ซือ้จากร้านจ าหน่ายอาหาร 
เน่ืองจากคณุภาพเช่ือถือได้ ร้อยละ 36 และส าหรับผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดของ
กุ้ งอินทรีย์ และไม่เช่ือว่าปลอดสารเคมีจริง กุ้ งอินทรีย์ท่ีพบเห็นส่วนใหญ่เป็นกุ้ งขาวแวนนาไม โดย
ทราบว่ามาจากการเพาะเลีย้ง ร้อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลีย้งแบบใด ร้อยละ 30 ราคากุ้ ง
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อินทรีย์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งพบอยูท่ี่ 450 บาทตอ่ 40 ตวั ซึง่ในอนาคตคาดว่าจะซือ้กุ้ งอินทรีย์ และจะหนัมา
บริโภคกุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้ 

 
 จากการศกึษาระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัตา่งๆท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์
ของกลุม่ตวัอย่าง 400 คน ให้ความส าคญัอันดบัหนึ่งในเร่ืองของการไม่มีสารตกค้างในร่างกาย โดย
ราคาท่ีผู้ซือ้เต็มใจจ่ายอยูท่ี่ราคา 500 บาทตอ่1กิโลกรัม และกลุม่ผู้ไม่ซือ้สว่นใหญ่เต็มใจจ่ายอยูท่ี่ราคา 
300 บาทตอ่1กิโลกรัม และต้องการความรู้เก่ียวกับกุ้ งอินทรีย์มากขึน้ โดยผู้ซือ้ต้องการทราบข้อมูลใน
เร่ืองแหลง่จ าหนา่ย และวิธีการเพาะเลีย้ง ส าหรับผู้ ท่ีไม่ซือ้กุ้ งอินทรีย์ต้องการทราบข้อมลูในเร่ืองวิธีการ
เพาะเลีย้ง ต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์ผา่นทางสือ่ออนไลน์ตา่งๆผู้และทางโทรทศัน์ 
 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีมีผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ ได้แก่ ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองอาหารปลอดภยัเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคกังวลเม่ือซือ้กุ้ ง 

(SAFETY) อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (OCC3) กุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน

ราชการ (LABEL) มีทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ยกเว้นปัจจัยด้านราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีผู้บริโภค

ยอมจ่าย (PRICE) ท่ีมีทิศทางตรงกนัข้ามกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

  
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และท าให้ได้ข้อเสนอแนะดงันี  ้
 

1.  จากการศึกษาพฤติกรรมการซือ้กุ้ งอินทรีย์พบว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกซือ้กุ้ งอินทรีย์เพราะ
เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง และทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ โดยต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้าน
แหลง่จ าหนา่ย และวิธีการเพาะเลีย้ง สว่นกลุม่ท่ีไม่ซือ้เพราะไม่ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์ และไม่
เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง และต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองของวิธีการเพาะเลีย้ง ภาครัฐจึงควรจัด
ให้มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ โดยประชาสมัพนัธ์ผ่านทางโทรทศัน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ น าเสนอ
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เก่ียวกับวิธีการเพาะเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ ท่ีมาของกุ้ งอินทรีย์ตัง้แต่ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค และข้อมูลท่ี
น าเสนอจะได้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคทกุอาชีพนอกเหนือจากอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ผลติ และผู้ขายในการขยายฐานลกูค้าให้เพิ่มมากขึน้ 
 

2.  กุ้ งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการจะมีโอกาสในการบริโภคกุ้ ง
อินทรีย์มากขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในตวัผลิตภณัฑ์ ภาครัฐต้องมีการก าหนดให้กุ้ งอินทรีย์ท่ี
วางจ าหน่ายต้องได้รับตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
มัน่ใจในการผลติวา่เป็นอินทรีย์จริงๆ ปลอดภยัจากสารเคมี  

 
 3.  ภาครัฐควรสง่เสริมให้เกษตรกรหนัมาผลิตกุ้ งอินทรีย์เพิ่มขึน้ เน่ืองจากตลาดกุ้ งอินทรีย์ยงั
สามารถขยายตวัได้อีก ประกอบกบัผู้บริโภคใสใ่จตอ่สขุภาพและสิง่แวดล้อมมากขึน้ และควรสนบัสนุน
ในเร่ืองการเพิ่มแหลง่จ าหนา่ย กระจายตามพืน้ท่ีตา่งๆ เพื่อท่ีผู้บริโภคจะได้สามารถหาซือ้ได้งา่ย  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

 1.  การศึกษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง จาก
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการส ารวจทางฝ่ังของปลายน า้ คือฝ่ังของผู้บริโภค ดงันัน้กรณีผู้ ท่ี
สนใจศกึษาตอ่ไปในอนาคต ควรพิจารณาในมมุของเกษตรกรท่ีเป็นฝ่ังต้นน า้ เพื่อจะได้ทราบปัญหาใน
ฝ่ังของผู้ผลติ แรงจูงใจของเกษตรกรในการท่ีจะผลติกุ้ งอินทรีย์ เพื่อท่ีจะได้น ามาวางกลยทุธ์เพื่อหาทาง
แก้ไขและขยายฐานการผลติตอ่ไป 
 

2.  การศึกษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง จาก
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้นี ้โดยส ารวจจากแหลง่ท่ีขายกุ้ งอินทรีย์ ได้แก่ ศุนย์
การค้า Gateway เอกมยั, Top Supermarket ในเซ็นทรัล และร้านเลมอนฟาร์ม เท่านัน้ ดงันัน้กรณีผู้ ท่ี
สนใจศกึษาตอ่ไปในอนาคต ควรพิจารณาผู้บริโภคในกลุม่อ่ืนๆเพือ่เป็นการขยายตลาดตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 

(ข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร) 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

จากการสุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน (ตารางท่ี31) พบว่ากลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญิง 193 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48 และเป็นเพศชาย 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52 เม่ือพิจารณากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ท่ี
ซือ้ พบว่า มีอายุ 18-30 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 อาย ุ41 -50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19 อายุ 61-70 ปี จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 6 อายุ 51 -60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั เป็นสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีสถานภาพเป็นหวัหน้าครัวเรือน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
41 และ ผู้อยูอ่าศยั 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั สว่นใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 
จ านวน 119 คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 69 
รองลงมาปริญญาโท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 87 
รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 5-8 คน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีสมาชิกในครอบครัว 8 
คนขึน้ไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั พบว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มีปัญหาสขุภาพ จ านวน 
122  คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสขุภาพ 1ถึง2 คน จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39  ไม่มีสมาชิกในครอบครัวท่ีอายุต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 102  คน คิดเป็นร้อยละ 51 
รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 1ถึง2 คน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
49 สมาชิกในครอบครัวท่ีไม่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมามี
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี  1ถึง2 คน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34  มีรายได้
สว่นตวั 10,000 ถึง20,000 จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รายได้ 20,001ถึง30,000 จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21 รายได้ 30,001ถึง40,000 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 รายได้ 40,001ถึง
50,000 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12  และรายได้ 50,001 ขึน้ไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23  
ตามล าดบั มีรายได้รวมทัง้ครอบครัวต่อเดือน 70,001ถึง80,000 จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 79 
รายได้ 60,001ถึง70,000 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้ 80,001ขึน้ไป จ านวน 11 คน คิด
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เป็นร้อยละ 6 รายได้ 50,001ถึง60,000 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3  และรายได้ 40,001ถึง50,000 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดบั 

 
เม่ือพิจารณากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีไม่ซือ้ พบว่า มีอายุต ่ากว่า 30 ปี และอายุ 31-40 ปี มี

สดัสว่นเทา่กนั คือ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาอายุ 41 -50 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 อาย ุ51 -60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และอาย ุ61-70 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4 ตามล าดบั เป็นสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมามีสถานภาพเป็น
หวัหน้าครัวเรือน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 34 และ ผู้อยู่อาศยั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั สว่น
ใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 125 คิดเป็นร้อยละ 63รองลงมาประกอบอาชีพ
ค้าขาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14 และนกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และ
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 
คน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 5-8 คน จ านวน 19  คน คิด
เป็นร้อยละ 19  และมีสมาชิกในครอบครัว 8 คนขึน้ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 
พบว่ามีสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่มีปัญหาสขุภาพ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ  63 รองลงมามี
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีปัญหาสขุภาพ 1ถึง2 คน จ านวน  73 คน คิดเป็นร้อยละ  37 สมาชิกใน
ครอบครัวที่ไม่มีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ  53 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว
มีอายุต ่ากว่า 15 ปี 1ถึง2 คน จ านวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ  47 สมาชิกในครอบครัวท่ีไม่มีอายุ
มากกวา่ 60 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68  รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายมุากกวา่ 60 
ปี  1ถึง2 คน จ านวน 62   คน คิดเป็นร้อยละ 31 และมีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายมุากกวา่ 60 ปี  3ถึง
4 คน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั มีรายได้ 20,001ถึง30,000 จ านวน 47  คน คิดเป็น
ร้อยละ 23  มีรายได้ 10,000 ถึง20,000 จ านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 23  รายได้ 30,001ถึง40,000 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้ 50,001 ขึน้ไป จ านวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ 20 และรายได้ 
40,001ถึง50,000 จ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดบั มีรายได้รวมทัง้ครัวเรือนต่อเดือน 
80,001ขึน้ ไป จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82 รายได้ 70,001ถึง80,000 จ านวน 22 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 11รายได้ 60,001ถึง70,000 จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้ 50,001ถึง60,000 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั  

 
ตารางที่ 31  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ 
ซือ้ ไม่ซือ้ 

คน ร้อยละ คน  ร้อยละ 

จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 200 50 200 50 

เพศ 
         ชาย 95 48 98 49 

     หญิง 105 52 102 51 

อายุ(ปี) 
         18 - 30 ปี 78 39 77 38 

     31 - 40 ปี 65 32 77 38 

     41 - 50 ปี 39 19 31 16 

     51 - 60 ปี 7 4 7 4 

     61 - 70 ปี 11 6 8 4 

สถานภาพในครอบครัว 
         หวัหน้าครัวเรือน 82 41 69 34 

     สมาชิกในครัวเรือน 113 56 127 64 

     ผู้อาศยั 5 3 4 2 

อาชีพ 
         นกัเรียน/นกัศกึษา 4 2 2 1 

     ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 31 15 29 14 

     พนกังานบริษัทเอกชน 119 60 125 63 

     ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 46 23 44 22 
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รายการ 
ซือ้ ไม่ซือ้ 

คน ร้อยละ คน  ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
         ประถม 0 0 0 0 

     มธัยมต้น 0 0 0 0 

     มธัยมปลายหรืเทียบเทา่ 0 0 0 0 

     อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 2 1 3 1 

     ปริญญาตรี 138 69 132 66 

     ปริญญาโท 60 30 65 33 

     ปริญญาเอก 0 0 0 0 

สมาชิกในครอบครัว 
         1 -4  คน 174 87 179 89 

     5 - 8 คน 25 12 19 19 

     8 คนขึน้ไป 1 1 2 2 

สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 
         ไม่มี 122 61 127 63 

     1 - 2 คน 78 39 73 37 

     3 - 4 คน 0 0 0 0 

สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต ่ากว่า 15 ปี 
        ไม่มี 102 51 106 53 

     1 - 2 คน 98 49 94 47 

     3 - 4 คน 0 0 0 0 
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รายการ 
ซือ้ ไม่ซือ้ 

คน ร้อยละ คน  ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 60  ปี 
         ไม่มี 132 66 137 68 

     1 - 2 คน 68 34 62 31 

     3 - 4 คน 0 0 1 1 

รายได้ส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
          10,000 - 20,000 52 26 46 23 

     20,001 - 30,000 42 21 47 23 

     30,001 - 40,000 36 18 41 20 

     40,001 - 50,000 25 12 27 14 

     50,001 ขึน้ไป 45 23 39 20 

รายได้รวมทัง้ครอบครัวต่อเดือน 
         40,001 - 50,000 4 2 0 0 

     50,001 - 60,000 7 3 4 2 

     60,001 - 70,000 21 10 10 5 

     70,001 - 80,000 157 79 22 11 

     80,001 ขึน้ไป 11 6 164 82 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ภาคผนวก ข 

(แบบสอบถาม) 
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แบบสมัภาษณ์ 

เร่ือง    พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การสมัภาษณ์ด้วยแบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้ภายใต้โครงการค้นคว้าอิสระ ของหลกัสตูร

ปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  
 แบบสอบถามชุดนีจ้ดัท าขึน้เพื่อใช้รวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการซือ้กุ้ งอินทรีย์ของผู้บริโภค และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามชุดนีป้ระกอบด้วย 3 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา  

  รายได้  

สว่นท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคกุ้ งอินทรีย์ 

สว่นท่ี 3 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามผู้บริโภคท่ีไม่เลอืกบริโภคกุ้ งอินทรีย์ 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านในครัง้นีจ้ะถูกเก็บเป็นความลบั และใช้เพื่อ

งานวิจยัเทา่นัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามความจริง และกรุณา

สง่คืนภายหลงัจากการท าแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลา เพื่อตอบ

แบบสอบถามชุดนี ้  
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โปรดกรอกข้อความ/ตวัเลขลงในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งที่ก าหนดให้   

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา รายได้  

1.1 เพศของผู้บริโภค      

                  1. ชาย                                           2. หญิง 

1.2. อาย ุ…………………. ปี    

1.3. สถานภาพในครอบครัว 

     1. หวัหน้าครัวเรือน                    2.  สมาชิกในครัวเรือน                          3. ผู้อาศยั 

1.4. อาชีพ    

     1. นกัเรียน / นกัศกึษา                           2. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

                3. พนกังานบริษัทเอกชน                        4. ค้าขาย /ธุรกิจสว่นตวั                

1.5. ระดบัการศกึษา   

     1. ประถม                               2. มธัยมต้น                           3. มธัยมปลายหรือเทียบเทา่  

                 4. อนปุริญญาหรือเทียบเทา่            5.ปริญญาตรี                  6.ปริญญาโท 

                 7. ปริญญาเอก 

1.6. สมาชิกในครอบครัว …………………. คน 

1.7. สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสขุภาพ    ………………  คน        

1.8. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี  ……………… คน     
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1.9. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายมุากกวา่ 60 ปี  ……………  คน        

1.10. รายได้สว่นตวัของผู้ให้สมัภาษณ์ …………………. บาทตอ่เดือน   

1.11. รายได้รวมทัง้ครอบครัวตอ่เดือน …………………. บาทตอ่เดือน 

สว่นท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคท่ีกุ้ งอินทรีย์ 

การเลีย้งกุ้ งอินทรีย์ คือ การเลีย้งกุ้ งท่ีมีการจัดการผลิตแบบองค์รวม รักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วสัดุจากการสงัเคราะห์ ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตท่ีได้มา

จากการดดัแปลงพนัธุกรรมหรือพนัธุวิศวกรรม ในพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร สามารถปลอ่ยกุ้ งได้ไม่เกิน 15 ตวั 

การเลีย้งกุ้ งระบบอินทรีย์อกจากจะแก้ปัญหายาและสารเคมีตกค้าง ยงัช่วยลดต้นทุนลดการน าเข้า

สารเคมีและยา และการเลีย้งระบบอินทรีย์สามารถช่วยฟืน้ฟูสภาพแวดล้อม คือสิ่งมีชีวิตในดินและน า้

ให้มีความหลากหลายและสมดลุ  

2.1. สมมติวา่ทา่นมีเงินจ านวนหนึง่ทา่นจะตดัสนิใจเลือกกุ้ งชนิดใด 

               กุ้ งธรรมดา                                          กุ้ งอินทรีย์ 

2.2. ทา่นเคยบริโภคกุ้ งอินทรีย์หรือไม่ 

               เคย                                                    ไม่เคย 

2.3. ทา่นซือ้กุ้ งอินทรีย์หรือไม่       

                ซือ้                                                       ไม่ซือ้ (ข้ามไปตอบตัง้แตส่ว่นท่ี 3) 
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2.4.  เหตผุลท่ีเลอืกซือ้กุ้ งอินทรีย์ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

                   ชอบ                                                        เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง               

                   ราคาเหมาะสม                                         หาซือ้ไม่ยาก      

                   ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์                คิดวา่กุ้ งธรรมดาและกุ้ งอินทรีย์แตกตา่งกัน 

                   อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………… 

2.5. ความถ่ีในการซือ้กุ้ งอินทรีย์…………..ครัง้/เดือน 

2.6. ปริมาณท่ีซือ้…………..กิโลกรัมตอ่ครัง้ 

2.7. ชนิดกุ้ งอินทรีย์ท่ีทา่นเลอืกซือ้ 

               กุ้ งขาวแวนนาไม                    กุ้ งกลุาด า                                    กุ้ งแชบ๊วย 

2.8. จากค าตอบข้อ 2.6 ทา่นทราบหรือไม่วา่กุ้ งอินทรีย์ท่ีทา่นซือ้มาจากการเลีย้งแบบใด 

               การเพาะเลีย้ง                        เลีย้งตามธรรมชาติ                       ไม่ทราบ 

2.9. ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีทา่นจ่ายไปลา่สดุ กิโลกรัมละ…………บาทตอ่จ านวนกุ้ งอินทรีย์ ………….ตวั 

2.10. ทา่นซือ้กุ้ งอินทรีย์จากแหลง่ซือ้ในท่ีใดมากท่ีสดุ (ตอบ 1 ข้อ) 

                 ซูเปอร์มาร์เก็ต           ร้านจ าหนา่ยอาหารทะเล         ร้านจ าหนา่ยสนิค้าปลอดสารพิษ   

                 ออนไลน์                   เกษตรกรโดยตรง                     เลมอนฟาร์ม 

                  อ่ืนๆ……………………….. 
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2.11. ทา่นซือ้กุ้ งอินทรีย์จากแหลง่ซือ้ในข้อ 2.9 เพราะเหตผุลใด 

                  ราคาถกู           ทางผา่น           สะดวก          คณุภาพเช่ือถือได้          ใหม่และสด   

สว่นท่ี3 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ (ตอบทัง้ผู้ซือ้และผู้ ท่ีไม่ซือ้) 

ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กุ้ งอินทรีย์ 
ระดบัความส าคญั 

มาก มาก ปาน น้อย น้อย 
ท่ีสดุ   กลาง   ท่ีสดุ 

3.1 อาหารปลอดภยัเป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคกงัวลเม่ือซือ้กุ้ ง            
3.2 ผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่สขุภาพ              
3.3 ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย           
3.4 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหนว่ยงานราชการ           
3.5 มีตรารับรองมาตรฐาน GAP            
3.6 บอกแหลง่ท่ีมาของกุ้ งอินทรีย์             
3.7 ได้รับข้อมลูขา่วสารจากสือ่ตา่งๆ           
3.8 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ/มีความคุ้มคา่            

 

3.9. ถ้ากุ้ งธรรมดาขนาด 40 ตวัตอ่กิโลกรัม ราคา 250 บาท ทา่นสามารถซือ้กุ้ งอินทรีย์ขนาด 40 ตวัตอ่

กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ………………….บาท   

3.10. ทา่นต้องการความรู้เก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์มากขึน้หรือไม่ 

                  ต้องการ                                          ไม่ต้องการ  
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3.11. ทา่นต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกบักุ้ งอินทรีย์ในเร่ืองใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

                  มาตรฐานคณุภาพ                 วิธีการเพาะเลีย้ง                    ข้อมลูเก่ียวกบัราคา 

                  แหลง่จ าหนา่ย                       ประโยชน์ตอ่สขุภาพ               ประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อม  

                  อ่ืนๆ…………………………                         

3.12. ทา่นต้องการทราบผา่นสือ่ประเภทใดมากท่ีสดุ 

                  โทรทศัน์                          หนงัสอืพิมพ์                        นิตยสาร                      วิทย ุ  

                   สือ่ออนไลน์ตา่งๆ เช่น facebook, Instargram,  twitter  

สว่นท่ี 4 ผู้บริโภคท่ีไม่เลอืกซือ้กุ้ งอินทรีย์ 

4.1. เหตผุลท่ีไม่เลอืกซือ้กุ้ งอินทรีย์ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

                   ไม่ชอบ                                                    ไม่เช่ือวา่ปลอดสารเคมีจริง               

                   ราคาแพง                                                 หาซือ้ยาก      

                   ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้ งอินทรีย์            คิดวา่กุ้ งธรรมดาและกุ้ งอินทรีย์ไม่แตกตา่งกนั 

                   อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………… 

4.2. ชนิดกุ้ งอินทรีย์ท่ีทา่นพบเห็น 

               กุ้ งขาวแวนนาไม                    กุ้ งกลุาด า                                    กุ้ งแชบ๊วย 

4.3. จากค าตอบข้อ 4.2 ทา่นทราบหรือไม่วา่กุ้ งอินทรีย์ท่ีทา่นพบเห็นมาจากการเลีย้งแบบใด 

               การเพาะเลีย้ง                        เลีย้งตามธรรมชาติ                       ไม่ทราบ 
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4.4. ราคากุ้ งอินทรีย์ท่ีทา่นพบเห็นลา่สดุ กิโลกรัมละ………บาทตอ่จ านวนกุ้ งอินทรีย์ ………ตวั 

4.5. ในอนาคตทา่นจะซือ้กุ้ งอินทรีย์หรือไม่  

                   ซือ้                                                                    ไม่ซือ้               

4.6. ในอนาคตทา่นจะบริโภคกุ้ งอินทรีย์หรือไม่  

                   บริโภค                                                               ไม่บริโภค                

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ประวัตกิารศกึษาและการท างาน 
 

ช่ือ – นามสกุล              นชุนารถ สทุธิรักษ์ 

วัน เดือน ปีที่เกิด         11 มิถนุายน 2533 

สถานที่เกิด               จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา            คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ต าแหน่งงานปัจจุบัน       นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถานที่ท างานปัจจุบัน    กรมสง่เสริมการเกษตร  


