การศึกษาค้นคว้าอิสระ
พฤติกรรม และปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซือ้ กุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Consumer Behavior and Factors Affecting Decision to Purchase Organic Shrimp
in Bangkok.

นางสาวนุชนารถ สุทธิรักษ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2561

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
เรื่ อง
พฤติกรรม และปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Consumer Behavior and Factors Affecting Decision to Purchase Organic Shrimp
in Bangkok.

โดย
นางสาวนุชนารถ สุทธิรักษ์

เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
พ.ศ. 2561

นุชนารถ สุทธิ รักษ์ 2561: พฤติกรรม และปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
สาขาธุ รกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร อาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ ภา กุลดิลก, Ph.D. 94 หน้ า

ปั จจุบันผู้บริ โภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมี ความใส่ใจและให้ ความสาคัญด้ าน
สุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้ อมในการเลือกซื ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น การใช้ ยาและสารเคมีเพื่อ
ป้องกันหรื อรักษาโรคกุ้ง ก่อให้ เกิดปั ญหาการตกค้ างของยาปฏิชีวนะซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัย
ของผู้บริ โภคและผู้ผลิต การรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาและการเลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ยงั จากัดในผู้บริ โภค
ส่วนน้ อยเท่านัน้
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้ ง
อินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบจาลองโลจิต การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ผ้ บู ริ โภคเลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพราะเชื่อ
ว่าปลอดสารเคมี ส่วนเหตุผลที่ไม่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์และ
ไม่เชื่อว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโลจิตชี ้ว่า ความปลอดภัยของอาหารเป็ นประเด็นที่ผ้ บู ริ โภค
กังวลเมื่อเลือกซื ้อกุ้ง ส่วนราคาของกุ้งอินทรี ย์ที่สงู ขึ ้น และการได้ รับตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์
จากหน่วยงานราชการส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น จึงควรจัดให้
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ต่างๆ นาเสนอเกี่ยวกับวิธีการ
เพาะเลีย้ งกุ้ง อิ น ทรี ย์ ที่ ม าของกุ้ง อิ น ทรี ย์ ตัง้ แต่ผ ลิต จนถึ ง มื อ ผู้บ ริ โ ภค และกุ้ง อิ น ทรี ย์ ที่ ว าง
จาหน่ายต้ องได้ รับตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงานราชการเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
มัน่ ใจในผลิตภัณฑ์

/
ลายมือชื่อนิสติ

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ

/

Nudchanard Sutthirak 2018: Consumer Behavior and Factors Affecting Decision
to Purchase Organic Shrimp in Bangkok. Master of Science (Agribusiness),
Major Field: Agribusiness, Department of Agricultural and Resource Economics.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Kulapa Kuldilok, Ph.D. 94 pages.

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.
/
Student’s signature

Independent Study
Advisor’s signature

/

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระฉบับ นี ้ ผู้ ศึก ษาขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร. กุล ภา กุลดิลก ประธานกรรมการที่ปรึ กษาเป็ นอย่างสูง ที่ให้ ความกรุ ณาให้ คาปรึ กษา แนะนา
ด้ านวิชาการ และช่วยเหลือแก้ ไขข้ อบกพร่อง ของเอกสารการค้ นคว้ าอิสระจนสาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี
ขอขอบคุณพี่ๆเจ้ าหน้ าที่โครงการปริ ญญาโทธุรกิจการเกษตรทุกท่าน ที่ ช่วยอานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะ คุณณัฐวรรณ แว่นแก้ ว (พี่นชุ ) รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆร่วมรุ่น MAB15 ทุกท่านที่
ให้ กาลังใจ และให้ ความช่วยเหลือ แนะนาในหลายๆเรื่ องอย่างดีมากในระหว่างที่ทาการศึกษาใน
หลักสูตรนี ้
ท้ ายสุดนี ้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้ คอยช่วยเหลือ เป็ นกาลังใจและให้ การสนับสนุน
ในด้ านต่างๆจนสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทได้ ด้วยดี หากเกิ ดข้ อ บกพร่ องประการใดในการจัด
ทาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผู้ศกึ ษาขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
นุชนารถ สุทธิรักษ์
มิถนุ ายน 2561

(1)

สารบัญ
หน้ า
สารบัญตาราง

(3)

สารบัญภาพ

(6)

บทที่ 1 บทนา

1
ความสาคัญของปั ญหา
1
วัตถุประสงค์
4
ขอบเขตการศึกษา
4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
4
วิธีการศึกษา
5
นิยามศัพท์
11
บทที่ 2 การตรวจเอกสารและแนวคิดทางทฤษฎี
13
ทฤษฎีและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
13
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
32
กรอบแนวคิด
39
บทที่ 3 สภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์
40
บทที่ 4 ผลการศึกษา
49
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
49
พฤติกรรมการบริ โภคของผู้ที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์
51
พฤติกรรมการบริ โภคของผู้ที่ไม่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์
55
ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ 58
เปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัย
60
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
65
บทที่ 5 สรุปและข้ อเสนอแนะ
69

(2)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
สรุป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป

69
70
71

เอกสารและสิง่ อ้ างอิง

72

ภาคผนวก

78
79
85

ภาคผนวก ก ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
ประวัติการศึกษาและการทางาน

93

(3)

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

1

จานวนฟาร์ มที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ พื ้นที่เลี ้ยง
ชนิดของสัตว์น ้า และผลผลิต

3

2

ทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ 11

3

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื ้อโดยใช้ คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H)
เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ

19

4

งานวิจยั จากการตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อโดยใช้ แบบจาลองโลจิต และแบบจาลองอื่นๆ

38

5

การเปรี ยบเทียบมาตรฐานระบบการเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ และกุ้งทัว่ ไป

48

6

แสดงความสัมพันธ์ ของปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอาชีพกับความถี่ในการซื ้อ
กุ้งอินทรี ย์ (ครัง้ /เดือน)

50

7

เหตุผลที่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง

52

8

ความถี่ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง

52

9

ปริ มาณที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง

53

10

ชนิดของกุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อ

53

11

กุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อว่ามาจากการเลี ้ยงแบบใด

53

(4)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้ า

12

ราคากุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างจ่ายไปล่าสุด

54

13

แหล่งซื ้อกุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อ

54

14

เหตุผลที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์จากแหล่งที่เลือกซื ้อ

55

15

เหตุผลที่ไม่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง

56

16

ชนิดของกุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็น

56

17

กุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็นว่ามาจากการเลี ้ยงแบบใด

57

18

ราคากุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็นล่าสุด

57

19

ในอนาคตผู้ไม่ซื ้อจะซื ้อกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่

58

20

ในอนาคตผู้ไม่ซื ้อจะบริ โภคกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่

58

21

ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ 59

22

ถ้ ากุ้งธรรมดาขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 250 บาท กลุม่ ตัวอย่างทีซ่ ื ้อ
เต็มใจจ่ายในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคาเท่าไหร่

23

ถ้ ากุ้งธรรมดาขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 250 บาท กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซื ้อ 62
เต็มใจจ่ายในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคาเท่าไหร่

24

กลุม่ ตัวอย่างต้ องการทราบความรู้เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น

61

62

(5)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้ า

25

กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ในเรื่ องต่อไปนี ้

63

26

กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ในเรื่ องต่อไปนี ้

63

27

กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อต้ องการทราบผ่านสือ่ ดังต่อไปนี ้

64

28

กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซื ้อต้ องการทราบผ่านสือ่ ดังต่อไปนี ้

64

29

เปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระเกี่ยวกับระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์

65

30

ผลการประมาณค่าโดยใช้ แบบจาลองโลจิตในทุกตัวแปรที่ศกึ ษา
และค่า Marginal Effect

67

31

ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร

82

(6)

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า

1

รูปแบบพฤติกรรมการซื ้อหรื อ S-R Theory

17

2

กรอบแนวคิด

39

3

ตราสัญลักษณ์ของกรมประมง

43

4

ตราสัญลักษณ์ของสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์แห่งประเทศไทย

44

5

เครื่ องหมายมาตรฐาน Naturland

45

1

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
กุ้งเป็ นสัตว์น ้าเศรษฐกิจหลักที่สร้ างรายได้ จากการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้าให้ กับประเทศไทย
มากเป็ นอันดับหนึ่งนับตัง้ แต่ปี 2534 เป็ นต้ นมา เนื่องจากเป็ นสัตว์ น ้าที่ได้ รับความนิยมบริ โภคทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศทัว่ โลก ในปี 2559 ประเทศไทยมี ปริ มาณกุ้ง 300,000 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก
260,000 ตัน ในปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 15.38 โดยมี สดั ส่วนการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม คิดเป็ น
ร้ อยละ 96 และสัดส่วนการเลี ้ยงกุ้งกุลาดา คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของผลผลิตกุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี ้ยง
ทังหมด
้
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้ ความสาคัญด้ านสุขภาพ และความใส่
ใจในการเลือกซื ้อสินค้ าบริ โภคโดยคานึงถึงสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้ อ มเป็ นสาคัญ มีความ
กังวลการใช้ ยาและสารเคมี ทาให้ เกิ ดปั ญหาการตกค้ างของยาปฏิชีวนะในกุ้ง ส่งผลต่อ ความ
ปลอดภัยของผู้บริ โภค ซึง่ สอดคล้ องกับการทาการเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์
การเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ คือ การเลี ้ยงกุ้งที่มีการจัดการผลิตแบบองค์รวม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เน้ นการใช้ วสั ดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ วัสดุจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้ สิ่งมีชีวิตที่ได้ มา
จากการดัดแปลงพันธุกรรมหรื อพันธุวิศวกรรม ในพื ้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถปล่อยกุ้งได้ ไม่เกิน 15 ตัว
การเลี ้ยงกุ้งระบบอินทรี ย์นอกจากจะแก้ ปัญหายาและสารเคมีตกค้ าง ยังช่วยลดต้ นทุนลดการนาเข้ า
สารเคมีและยา และการเลี ้ยงระบบอินทรี ย์สามารถช่วยฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม คือสิ่งมีชีวิตในดินและน ้า
ให้ มีความหลากหลายและสมดุล ในปั จจุบนั หน่วยงานของรั ฐโดยกรมประมงมี นโยบายในการส่งเสริ ม
การเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ คือ กุ้งกุลาดา และกุ้งขาวแวนนาไม (กรมประมง, 2550) มีฟาร์ มเอกชนที่เริ่ ม
หันมาเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น และมูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับแพปลาที่เกิดจากการรวมกลุม่
ของชาวบ้ านผู้ทาประมงท้ องถิ่น จัดตังเป็
้ นโครงการประมงพื ้นบ้ านสัตว์น ้าอินทรี ย์ โดยผลผลิตกุ้ง
อินทรี ย์จะมาจากการเลี ้ยงแบบธรรมชาติ ได้ แก่ กุ้งแซ่บ๊วย ราคากุ้งอินทรี ย์จะแพงกว่าราคากุ้งทัว่ ไป
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ประมาณ 100% ซึ่งสามารถสร้ างรายได้ ให้ กับเกษตรกรมากกว่าการเลี ้ยงกุ้งแบบปกติ และทาให้
ผู้บริ โภคมีความปลอดภัยมากขึ ้น
ในตลาดโลกกลุ่มสินค้ ากุ้งอินทรี ย์กาลังเป็ นที่ต้องการสูงในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาด
สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามในประเทศไทยกระแสการบริ โภคอาหารอินทรี ย์ในกลุม่ สัตว์ น ้าที่เป็ น
อินทรี ย์เริ่ มจะได้ รับความนิยมเมื่อ 2-3 ปี ที่ผา่ นมา แต่เป็ นการรับรู้และเข้ าถึงกุ้งอินทรี ย์ยงั จากัดอยู่ในคน
กลุม่ เล็กๆเฉพาะกลุม่ เท่านัน้ ประกอบกับผลผลิตกุ้งอิ นทรี ย์ที่ได้ ส่วนใหญ่ในประเทศมาจากการ
เพาะเลี ้ยงแบบธรรมชาติ ซึ่งการเลี ้ยงแบบธรรมชาติต้องใช้ พื ้นที่ในการเลี ้ยงเยอะ แต่ผลผลิตที่ได้
น้ อ ยกว่า การเพาะเลี ้ยงกุ้งแบบอิ นทรี ย์อ ย่างเดียวในปั จ จุบันที่ได้ มาตรฐานการเพาะเลี ้ยงตาม
มาตรฐานของกรมประมงและได้ ใบรับรองมาตรฐาน มีเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
เท่านัน้ โดยมีผลผลิตกุ้งอินทรี ย์แบบเพาะเลี ้ยงรวมกันทังหมดในปี
้
2560 เพียง 46,200 กิโลกรัม (ตาราง
ที่ 1) ทาให้ ผลผลิตที่ผลิตได้ มีจ านวนที่น้อยไม่เพียงพอต่อการส่งออก สาหรับฟาร์ มของเอกชนมี
เพียงไม่กี่ราย ปั ญหาหลักของตลาดกุ้งอินทรี ย์ ในประเทศ คือ ผลผลิตขายได้ สาหรับเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน้ เนื่องจากผู้บริ โภคยังไม่ค่อยให้ ความสาคัญกับสินค้ าที่เป็ นประมงอิ นทรี ย์ ประกอบกับ
ผลผลิตมี ปริ มาณที่น้อยเมื่ อเทียบกับผลผลิตกุ้ง ทั่วไป มี ขายเฉพาะแหล่งเท่านัน้ เช่น จ าหน่ายที่
ศูนย์การค้ าระดับ Highend และงานแสดงสินค้ าสุขภาพ การรับรู้ ว่ามีสินค้ าที่เป็ นกุ้งอินทรี ย์จาหน่าย
ยังน้ อยมาก ทาให้ ผ้ ผู ลิตขาดแรงจูงใจในการผลิต
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ตารางที่ 1 จานวนฟาร์ มที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ พื ้นที่เลี ้ยง ชนิดของสัตว์น ้าและ
ผลผลิต
พืน้ ที่ดาเนินการ

จานวนฟาร์ ม

พืน้ ที่เลีย้ ง (ไร่ )

ชนิดสัตว์ นา้

ผลผลิต/ปี (กิโลกรัม)

กรุงเทพมหานคร

1

1

ขอนแก่น

1

0.75

ปลาน ้าจืด

150

เชียงใหม่

1

3

ปลาน ้าจืด

600

ตราด

5

148

สัตว์น ้ารวม

29,600

เพชรบุรี

1

83

พืชน ้า(สาหร่ ายพวงองุ่น)

16,600

เพชรบูรณ์

2

1,309.25

ปลาน ้าจืด

261,850

ยะลา

6

10.55

ปลาน ้าจืด

2,109

ร้ อยเอ็ด

1

2

ปลาน ้าจืด

400

สมุทรปราการ

10

228.8

สัตว์น ้าทะเล

45,760

สมุทรสงคราม

4

168

กุ้งทะเล

33,600

สมุทรสาคร

2

63

กุ้งทะเล

12,600

สุรินทร์

4

18.5

ปลาน ้าจืด

3,700

ยโสธร

33

72.05

ปลาน ้าจืด

14,410

รวมพืน้ ที่ทัง้ หมด

71

2,107.90

421,379

ที่มา: กรมประมง (2560)
การศึกษาครัง้ นี ้เพื่อต้ องการทราบพฤติกรรมการบริ โภคซื ้อกุ้งอินทรี ย์ และต้ องการทราบถึงปั จจัย
ใดบ้ างที่สง่ ผลต่อการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ เพื่อให้ ผ้ ผู ลิตสามารถผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมนันๆ
้ ซึ่งจะ
ช่วยในการวางแผนการตลาดให้ ประสบความสาเร็ จ และเพื่อเป็ นประโยชน์กับรัฐบาลในการกาหนด
นโยบายในการส่งเสริ มด้ านการผลิตให้ กบั เกษตรกรผู้ผลิตกุ้ง ให้ หนั มาผลิตกุ้งอินทรี ย์เพื่อที่จะแข่งขัน
ได้ ในเรื่ องของคุณภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสาคัญ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการสารวจ และใช้ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ในงานวิจยั
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นกลุม่ บุคคลทัว่ ไป ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ปี
ขึ ้นไป จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นผู้ที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ในช่วง ปี 2560
จ านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ที่ไม่ซื อ้ กุ้งอิ นทรี ย์แต่ร้ ู จักกุ้งอิ นทรี ย์ และแหล่งจาหน่าย จานวน 200
ตัวอย่าง โดยสารวจจากแหล่ง ที่ ข ายกุ้ง อิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารค้ า Gateway เอกมัย , Top
Supermarket ในเซ็นทรัล และร้ านเลมอนฟาร์ ม ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นประโยชน์กบั รัฐบาลในการกาหนดนโยบายในการส่งเสริ มด้ านการผลิตให้ กับ
เกษตรกรหันมาผลิตกุ้งแบบอินทรี ย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคในประเทศที่ ใส่
ใจต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น และช่วยให้ ผลผลิตสามารถแข่งขันด้ านคุณภาพในตลาด
ต่างประเทศได้
2. ผู้ประกอบการ และเกษตรกรสามารถนาข้ อมูลที่บอกถึงว่าปั จจัยใดบ้ างที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ เพื่อช่วยให้ สามารถผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมนันๆ
้
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3. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ และผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ
เข้ าสูต่ ลาดกุ้งอินทรี ย์วา่ ผู้บริ โภคในตลาดกุ้งอินทรี ย์พฤติกรรมเป็ นอย่างไร เพื่อช่วยในการวางแผน
การตลาดให้ ประสบความสาเร็ จ
วิธีการศึกษา
การวิ จัยเรื่ องพฤติ กรรมและปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจซื อ้ กุ้งอิ นทรี ย์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อธิ บายตามวิธีก ารดาเนินการได้ ดัง นี ้ วิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้ อมูลปฐมภูมิโดยวิ ธีการส ารวจ (Survey Method) ท าการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามประชากรกลุ่ม เป้าหมายคือ คือ ประชากรที่ใ ช้ ในการศึกษา คื อ กลุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้ อมูลจากผู้ซื ้อและผู้ที่ไม่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์แต่ร้ ู จักกุ้งอินทรี ย์และแหล่งจาหน่าย
ย่านศูนย์การค้ า Gateway เอกมัย และบริ เวณรอบๆ ซึง่ เป็ นแหล่งที่มีสินค้ าประมงอินทรี ย์จาหน่าย
(THAIPUBLICA, 2558) ,Top Supermarket และร้ าน Lemon farm
สาหรับกลุม่ ตัวอย่างในคร้ั งนี ้จากประชากรมีจานวนมาก และไม่ทราบจานวนที่แน่นอนจึงทาการ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ ทราบประชากรหรื อในกรณี ที่มีประชากรจานวนมาก จึงกาหนด
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
คานวณจากสูตร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544:67)
n

=

เมื่อ
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
z แทน ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ95 มีคา่ Z = 1.96
p แทน ค่าสัดส่วนของลักษณะที่ต้องการศึกษาเท่ากับเท่ากับ 0.50
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q แทน ค่าความแปรปรวนของลักษณะที่ต้องการศึกษาเท่ากับ 0.50
e แทน ค่าความคลาดเคลือ่ นที่สามารถยอมรับได้ เท่ากับ 0.05
แทนสูตร
n

=
=

384.16

ดังนันจ
้ านวนประชากรตัวอย่างจากการสุม่ ตัวอย่างที่ได้ จากการคานวณมีค่ารวม ทังสิ
้ ้น
384.16คน ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ กุ้งอินทรี ย์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 400 คน โดยทาการสุม่ โดยใช้ ความสะดวก
(Convenience Sampling) ซึง่ เป็ นการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2552) แบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามผู้บริ โภคที่ไม่เลือกบริ โภคกุ้งอินทรี ย์
การทดสอบเครื่องมือ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ใน
การสารวจกลุม่ ตัวอย่างไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) มีรายละเอียดดังนี ้
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยแบ่งการทดสอบ 2 ขันตอนด้
้
วยกัน คือ
1. ทดสอบเนือ้ หาของแบบสอบถาม (Content Validity) ด้ วยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วนามาพัฒนาเพื่อให้ ได้ คาถามที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา
2. ทดสอบโครงสร้ างของแบบสอบถาม (Construct Validity) ด้ วยการได้ รับคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาค้ นคว้ าอิสระในการลาดับแบบสอบถาม
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมเอกสารงานวิจยั เอกสารวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้ องด้ าน
สินค้ าประมงอินทรี ย์ กุ้งอินทรี ย์ มาตรฐานการเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ของไทย ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่
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ส่งผลต่อ การตัดสินใจซือ้ ข้ อมูลที่ เกี่ ย วกับ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค ทฤษฎีก ารตัดสิน ใจ การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ รวมถึงข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นที่เกี่ยวกับสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ พฤติ กรรมและปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจซื อ้ กุ้งอิ นทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจานวน 400 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์ โดยผู้ทาวิจัยจะตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามเพื่อ
นาไปจัดเรี ยงข้ อมูลในรูปแบบที่เข้ าใจง่าย เพื่อประมวลผล และนาเสนอผลการศึกษาดังนี ้
1. การวิ เ คราะห์ พฤติ กรรมที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื อ้ กุ้ งอิ นทรี ย์ ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ 1 โดยน าข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ตัว อย่า ง
ผู้บริ โภคเพื่อให้ ทราบข้ อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ สถิติที่ใช้ ในการอธิบายได้ แก่ ร้ อยละ(Percentage)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ข้อ2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้ง
อินทรี ย์ เป็ นการวิเคราะห์ ว่าตัวแปรใดส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เป็ นคาถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ กุ้งอินทรี ย์ ความรู้ในเรื่ องกุ้งอินทรี ย์ พฤติกรรมการซื ้อ
กุ้งอินทรี ย์ และการให้ ความสาคัญของปั จจัย ส่วนผสมทางการตลาด ใช้ เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบโลจิสติก ด้ วยวิธี Binary logistic โดยตัวแปร Y มี 2 ค่า เรี ยกว่า โลจิ ต (Logit Model) คือ ซื ้อกุ้ง
อิ นทรี ย์ และไม่ซือ้ กุ้งอิ นทรี ย์ โดยตัวแปรที่คาดว่ามี ผลต่อ การตัดสินใจซื ้อมีดงั นี ้
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 ตัวแปรตาม หมายถึง พฤติกรรมการซื ้อกุ้งอินทรี ย์
Y = 1 ผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
Y = 0 ผู้บริ โภคไม่ตดั สินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
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โดยที่ กาหนดให้
U

=

ค่าความคลาดเคลือ่ น

ai

=

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร i โดยที่ i = 1,2,3….16

a0

=

ค่าคงที่

OCC

=

อาชีพของผู้บริ โภค โดยที่

OCC1

=

1 หมายถึง ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0 หมายถึง อาชีพอื่นๆ

OCC2

=

1 หมายถึง พนักงานบริ ษัทเอกชน
0 หมายถึง อาชีพอื่นๆ

OCC3

=

1 หมายถึง ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
0 หมายถึง อาชีพอื่นๆ

OCC4

=

1 หมายถึง นักเรี ยน/นักศึกษา
0 หมายถึง อาชีพอื่นๆ

PRICE

=

ราคากุ้งอินทรี ย์ที่ผ้ บู ริ โภคจ่าย (บาท/กก.)

NUMC

=

จานวนสมาชิกในบ้ านของผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี (คน)

HEALTH

=

ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ อ งผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับ

SAFETY

=

ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องอาหารปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญ

สุขภาพ
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ทีผ่ ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง
LABEL
=
ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องกุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
INFOR

=

ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องการได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อ

GAP

=

ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องการมีตรารับรองมาตรฐาน GAP

ต่างๆ

การคานวณผลกระทบส่ วนเพิ่ม
Marginal effect คือ หากตัวแปรต้ นมี ค่าเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 1 หน่วยแล้ ว ตัวแปรตามจะ
เปลีย่ นแปลงไปเท่าไหร่
หากตัวแปรต้ น (X) มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรที่มีพียงสองค่า คือ 0 และ 1 เหมือนกัน ดังนัน้
การเปลี่ยนจาก 0 เป็ น 1 ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย ในที่นี ้การอ่านค่า Marginal effect
สามารถใช้ สตู รเสนอโดย Judge, et al (1988) ดังนี ้

สมมติฐานของการวิเคราะห์ โลจิสติก
1. อาชีพของผู้บริ โภค (OCC) อาชีพที่กาหนดคือ ข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ, พนักงานบริ ษัท,
ค้ าขาย/ธุรกิ จส่วนตัว โดยอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิจมีโอกาสที่จะบริ โภคมากกว่าอาชี พอื่ น
เนื่องจากเป็ นอาชีพที่นา่ จะได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และพร้ อมเปิ ดรับข้ อมูลใหม่ๆ เครื่ องหมาย
ของสัมประสิทธิ์นา่ จะเป็ นบวก
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2. ราคาของกุ้งอินทรี ย์ (PRICE) เมื่อราคาของกุ้งอินทรี ย์เพิ่มมากขึ ้นผู้บริ โภคมีโอกาสที่จะ
บริ โภคลดลง เครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์นา่ จะเป็ นลบ
3. จานวนสมาชิกในบ้ านของผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี (NUMC) ถ้ าในครอบครัวมี
สมาชิกในที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี มากขึ ้น จะมีโอกาสในการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น จะตระหนักถึง
ความห่วยใยด้ านสุขภาพมากขึ ้น เนื่องจากร่ างกายมีความต้ านทานโรคต่า เครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์
น่าจะเป็ นบวก
4. ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับสุขภาพ (HEALTH) หาก
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับสุขภาพมากขึ ้น จะมีโอกาสในการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจากกุ้ง
อินทรี ย์ไม่มีการใช้ สารเคมี ทาให้ ไม่มีสารตกค้ างในร่างกายเครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์นา่ จะเป็ นบวก
5. ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องอาหารปลอดภัยเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื อ้
กุ้ง (SAFETY) หากอาหารปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง จะมีโอกาสในการบริ โภค
กุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น เครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์นา่ จะเป็ นบวก
6. ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องกุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
(LABEL) หากกุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ จะมีโอกาสในการบริ โภคกุ้ง
อินทรี ย์มากขึน้ เนื่องจากผู้บริ โภคมี ความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ เครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์ น่าจะเป็ น
บวก
7. ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องกุ้งอิ นทรี ย์ได้ รับตรารั บรองมาตรฐาน (GAP) หากกุ้ง
อิ นทรี ย์ได้ รับตรารั บ รองมาตรฐาน(GAP) จะมี โอกาสในการบริ โภคกุ้งอิ นทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจาก
ผู้บริ โภคมีความมัน่ ใจในตัวผลิตภัณฑ์ เครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์นา่ จะเป็ นบวก
8. ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ (INFOR) หาก
ผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆจะมีโอกาสในการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจากผู้บริ โภคมี
จะมีความรู้เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น เครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์นา่ จะเป็ นบวก
โดยทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ สรุปได้ ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้
ตัวแปรอิสระ

ทิศทางความสัมพันธ์

OCC คือ อาชีพของผู้บริ โภค
นักเรี ยน/นักศึกษา/แม่บ้าน
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

_
+
_
_

นักเรี ยน/นักศึกษา
GRAD คือจานวนปี ที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับการศึกษา
INCOME คือ ระดับรายได้ สว่ นบุคคลของผู้บริ โภค
PRICE คือ ราคาของกุ้งอินทรี ย์

_
+
+
_

NUM คือ จานวนสมาชิกในบ้ านของผู้บริ โภคที่มีปัญหาสุขภาพ
NUMC คือ จานวนสมาชิกในบ้ านที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
NUMO คือ จานวนสมาชิกในบ้ านที่มีอายสูงกว่า 60 ปี
HEALTH คือ ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับสุขภาพ
SAFETY คือ อาหารปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญที่ผ้ บู ริ โภคเมื่อซื ้อกุ้ง
LABEL คือ กุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ราชการ
INFOR คือ . ผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ

+
+
+
+
+

GAP คือ กุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐา

+

+
+

นิยามศัพท์
เกษตรอินทรี ย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้ านการเกษตรแบบองค์รวมที่
เกือ้ หนุน ต่อระบบนิเวศน์ , วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้ นการใช้ วสั ดุ
ธรรมชาติ หลีกเลีย่ งวัตถุดิบที่ได้ จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรื อจุลนิ ทรี ย์ที่ได้ มาจากการ
ดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรื อ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการ
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จัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้ นการแปรรู ปด้ วยความระมัดระวัง เพื่อรั กษาสภาพการเป็ นเกษตร
อิ นทรี ย์ และคุณภาพที่ สาคัญของผลิต ภัณฑ์ ในทุกขันตอน
้
(สานักมาตรฐานสินค้ าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2558)
การเลีย้ งกุ้ งอิ น ทรี ย์ คื อ การเลี ย้ งกุ้ งที่ มี ก ารจั ด การผลิต แบบองค์ ร วม รั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เน้ นการใช้ วสั ดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ วสั ดุจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้
สิ่งมีชี วิตที่ได้ มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรื อพันธุ วิศวกรรม ในพื ้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถ
ปล่อยกุ้งได้ ไม่เกิน 15 ตัว การเลี ้ยงกุ้งระบบอินทรี ย์อกจากจะแก้ ปัญหายาและสารเคมีตกค้ าง ยัง
ช่ ว ยลดต้ น ทุน ลดการน าเข้ า สารเคมี แ ละยา และการเลี ้ยงระบบอิ น ทรี ย์ ส ามารถช่ ว ยฟื ้น ฟู
สภาพแวดล้ อม คือสิง่ มีชีวิตในดินและน ้าให้ มีความหลากหลายและสมดุล (กรมประมง, 2550)
การเลี ้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ หมายถึง การเลี ้ยงกุ้งที่มีการปล่อยน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ
เข้ านากุ้ง เพื่อรับเอาลูกกุ้ง และอาหารธรรมชาติเข้ ามากักไว้ ในบ่อเลี ้ยง ซึง่ เป็ นการเลี ้ยงแบบดัง้ เดิม
ใช้ พืน้ ที่ ค่อนข้ างมากขนาดของบ่อส่วนใหญ่ จะมากกว่า 25 ไร่ ขึ ้นไป ใช้ พันธุ์ ก้ งุ จากธรรมชาติเท่านัน้
(กรมประมง, 2558)
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การตรวจเอกสารประกอบด้ วยข้ อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกได้ แก่ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ อง และ
ส่วนที่สองประกอบด้ วย งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีท่เี กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค (consumer behavior)
หมายถึง พฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคทาการค้ นหา การคิด การซื ้อ การใช้ การประเมินผล ในสินค้ าและบริ การ ซึ่ง
คาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขา หรื อเป็ นขันตอนซึ
้
ง่ เกี่ยวกับ ความคิด ประสบการณ์ การซื ้อ การใช้
สินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค เพื่อตอบสนองความต้ องการ และความพึงพอใจของเขา หรื อหมายถึง
การศึกษาถึงการตัดสินใจและการกระทาของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและการใช้ สนิ ค้ า
สิ่งที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค (Influencing Buyer Behavior)
ผู้บริ โภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้ านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคล ทาให้ การตัดสินใจซื ้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
โดยปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค มีดงั นี ้
1. ปั จจัยด้ านสังคม ( Social Factor)
เป็ นปั จ จัย ที่เ กี่ ย วข้ อ งในชี วิต ประจ าวัน และมี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการซื ้อ ลัก ษณะทาง
สังคมจะประกอบด้ วย
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1.1 กลุม่ อ้ างอิ ง (Reference Group) เป็ นกลุม่ ที่บุคคลเข้ าไปเกี่ยวข้ อ งด้ วยมีอิทธิ พลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยม เนื่องจากบุคคลต้ องการให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุม่ จึงต้ องปฏิบตั ิตาม
และยอมรับความคิดเห็นจากกลุม่ อ้ างอิง
1.2 ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิ พลอย่างมากต่อทัศนคติ ความคิด
และค่านิยมของบุคคล ซึง่ สิง่ เหล่านี ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อของครอบครัว การเสนอขายสินค้ าจึง
ต้ องคานึงถึงลักษณะการบริ โภค และการดาเนินชีวิตของครอบครัวด้ วย
1.3 บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้ องกับหลายกลุม่ เช่น ครอบครัว
กลุม่ อ้ างอิง องค์กรและสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ ฉะนันในการตั
้
ดสินใจซื ้อ
ผู้บริ โภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวข้ องกับ การตัดสินใจซื ้อสินค้ าของตนเอง และผู้อื่นด้ วย
1.3.1 ผู้ริเริ่ ม ( Initiator) คือ บุคคลผู้ริเริ่ มคิดถึงการซื ้อสินค้ าอย่างใดอย่างหนึง่
1.3.2 ผู้ที่มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผู้ที่มีความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ
1.3.3 ผู้ตดั สินใจซื ้อ (Decider) คือ บุคคลผู้มีอานาจและหน้ าที่ในการตัดสินใจซื ้อว่า
จะ ซื ้อสินค้ าอะไร ซื ้อที่ไหนและซื ้ออย่างไร
1.3.4 ผู้ซื ้อ (Buyer) คือ บุคคลผู้ที่ทาหน้ าที่ในการซื ้อสินค้ า
1.3.5 ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลผู้ที่ทาหน้ าที่บริ โภคหรื อใช้ สนิ ค้ าและบริ การ
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factor)
การตัดสินใจซื ้อของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้ านต่างๆ ดังนี ้
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2.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้ องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน
2.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็ นขันตอนการด
้
ารงชีวิตของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขันตอนเป็
้
นสิง่ ที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคลทาให้ เกิ ดความต้ องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน Kotler.
(2003 : 260) ได้ กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบด้ วยขันตอนแต่
้
ล ะขันตอนจะมี
้
ลกั ษณะการ
บริ โภคและพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
2.3 อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสูค่ วามจาเป็ นและความต้ องการ
สินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน
2.4 รายได้ ( Income) หรื อโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ของบุคคลจะกระทบต่อ สินค้ า และบริ ก ารที่เ ขาตัดสิน ใจซื ้อ โอกาสเหล่า นี ้ประกอบด้ ว ย
รายได้ ก ารออมสินทรั พ ย์ อ านาจการซื อ้ และทัศ นคติ เกี่ ยวกับ การจ่ ายเงิ น สิ่งเหล่านี ม้ ี อิ ทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าทังสิ
้ ้น
2.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้ มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ ที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
2.6 ค่านิยมหรื อคุณค่า (Value) และรู ปแบบการดารงชี วิต (Lifestyle) ค่านิยมหรื อคุณค่า
(Value) หมายถึง ความนิยมในสิง่ ของหรื อบุคคล หรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อหมายถึงอัตรา
ผลประโยชน์ที่รับรู้ ตอ่ ตราสินค้ า รูปแบบการดารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รู ปแบบของการดาเนินชีวิตใน
โลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรู ปกิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinions)
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3. ปั จจัยด้ านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปั จจัยภายใน
การเลือกซื ้อของบุคคลได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยด้ านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผู้บริ โภคที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ สินค้ าปั จจัยภายใน ได้ แก่ การจูงใจ ( Motivation) ที่อยู่ภายในตัว
บุคคล ซึ่งกระตุ้นให้ บุคคลปฏิบัติ การรั บรู้ (Perception) การเรี ยนรู้ ( Learning) ทัศนคติ ( Attitudes)
เป็ นการประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจของบุคคล ความรู้สกึ ด้ านอารมณ์และแนวโน้ มการปฏิบตั ิที่มี
ผลต่อความคิดหรื อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ (Kotler. 2003 : 270)
การศึกษาพฤติกรรมผู้ซือ้ จึงเป็ นการศึกษาการตัดสินใจซื อ้ สินค้ าของลูกค้ าของธุรกิจใดๆ ก็
ตามไม่วา่ จะเป็ นผู้บริ โภคหรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ มี จุดเริ่ มต้ นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทาให้ เกิดความต้ องการผ่านเข้ ามาในความรู้ สึก
นึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถคาดคะเน
ได้ และได้ รับอิทธิพลต่างๆ ได้ แก่ ลักษณะของผู้ซื ้อ ขันตอนการตั
้
ดสินใจของผู้ซื ้อ แล้ วตอบสนองออกมา
เป็ นพฤติกรรม ดังภาพที่ 1
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Stimulus=S
สิง่ กระตุ้นทางการตลาด
(Marketing Stimulus)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด

สิง่ กระตุ้น
อื่น
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ลักษณะของผู้ซื ้อ
ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural
ปั จจัยด้ านสังคม (Social)
ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal)
ปั จจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological)

กล่องดาหรื อ ความรู้สกึ
นึกคิดของผู้ซื ้อ
Characteristic

(Response=R)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตราสินค้ า
การเลือกผู้ขาย
เวลาในการซื ้อ
ปริ มาณการซื ้อ

ขันตอนการตั
้
ดสินใจของผู้ซื ้อ
การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)
การค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)
การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post-Purchase Behavior)

ภาพที่ 1 รูปแบบพฤติกรรมการซื ้อหรื อ S-R Theory
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541)

ซึง่ พฤติกรรมที่แสดงออกมาได้ รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้ เกิดความต้ องการก่อนแล้ วค่อยตอบสนอง
(Response) ซึง่ อาจจะเรี ยกว่า S-R Theory สิ่งกระตุ้นภายนอกถือเป็ นแรงจูงใจให้ เกิดการซื ้อสินค้ า (Buying
Motive) ซึ่ งอาจใช้ เหตุจู ง ใจด้ า นเหตุ ผ ลหรื อ ด้ า นจิ ต วิ ท ยาหรื อ ด้ า นอารมณ์ สิ่ง กระตุ้น ภายนอก
ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ สิง่ กระตุ้นทางการตลาดเป็ นสิ่งที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและจัดให้ มีขึ ้นเป็ น
สิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนผสมทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่นกั การตลาดไม่สามารถ
ควบคุมได้ ได้ แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีการตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s
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Response) หรื อการตัดสินใจซื ้อของผู้ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผู้ซื ้อจะมี การตัดสินใจในด้ านการเลือก
ผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้ า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซื ้อ และการเลือกปริ มาณในการซื ้อ
พฤติกรรมผู้ซอื ้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื ้อเป็ นการค้ นหาหรื อ
วิจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซือ้ ของผู้ซื ้อเพื่อ ให้ ทราบถึงพฤติกรรมการซื ้อ ซึ่งคาถามที่ใช้ เพื่อ ค้ นหา
ลักษณะพฤติกรรมผู้ซื ้อ คือ 6Ws และ 1H ซึง่ ประกอบด้ วยใครคือตลาดเป้าหมาย ผู้ซื ้อซื ้ออะไร ทาไมผู้
ซื ้อจึงซื ้อ ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ ผู้ซื ้อซื ้อเมื่อใด ผู้ซื ้อซื ้อที่ไหน และผู้ซื ้อซื ้ออย่างไร เพื่อค้ นหา
คาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึง่ ประกอบด้ วย กลุม่ เป้าหมายสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อ วัตถุประสงค์ใน
การซือ้ บทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสินใจซื ้อ โอกาสในการซื ้อ ช่องทางหรื อ แหล่งที่
ผู้บริ โภคไปทาการซื ้อ ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อ
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื ้อโดยใช้ คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ
คาถาม 6Ws และ 1H

คาตอบที่ต้องการทราบ

1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย (Who)

ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย(Occupants) เพื่อทราบถึงส่วนประกอบ
และรายละเอียดกลุม่ เป้าหมายทางด้ านประชากรศาสตร์
ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์

2.ผู้ซื ้อซื ้ออะไร (What)

สิง่ ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการซื ้อ(Object) คือสิง่ ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการจากผลิตภัณฑ์
ทางด้ านคุณสมบัติ หรื อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง

3.ทาไมผู้ซื ้อจึงซื ้อ (Why)

วัตถุประสงค์ในการซื ้อ (Objective) ผู้ซื ้อซื ้อสินค้ าเพื่อตอบสนอง
ทางด้ านร่างกายและจิตวิทยา

4.ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ
(whom)

บทบาทของกลุม่ ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
(Oranizations)

5.ผู้ซื ้อซื ้อเมื่อใด (When)

โอกาสในการซื ้อ (Occasions) เช่น ฤดูกาล

6.ผู้ซื ้อซื ้อที่ไหน (Where)

ช่องทางหรื อแหล่งที่ผ้ ซู ื ้อทาการซื ้อ
(Outlets)

7.ผู้ซื ้อซื ้ออย่างไร(How)

ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ(Operations) คือ กระบวนการตัดสินใจ
ซื ้อ
ประกอบด้ วย การยอมรับความต้ องการ การค้ นหาข้ อมูล

การประเมินผล ทางเลือกการตัดสินใจ พฤติกรรมหลังการซื ้อ
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550)
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจ ความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ แตกต่างกัน
ดังนี ้
บุญธรรม จิตต์อนันต์ , อนันต์ เกตุวงศ์ และ สมเดช ประวิลวรรณ (2540) ได้ กล่าวว่า
การตัดสินใจคือผลสรุ ปหรื อผลขัน้ สุดท้ ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อ เลือ กแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคลสามารถนาไปปฏิบตั ิและทาให้ งาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
สุดาดวง เรื องรุ จิ ร ะ (2543) ได้ ก ล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื ้อแบ่งออกเป็ น 5
ขันตอน
้
โดยเริ่ มจากเหตุการณ์ ก่อนที่จะมีการซื ้อจริ งๆ จนถึงเหตุการณ์ หลังการซื ้อ ได้ แก่ พฤติกรรม
ก่อ นการซื ้อ (Prepurchase Behaviors) แสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) ประเมิ นทางเลือก
(Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) และการประเมินหลังการซื ้อ (Post
Purchase Behavior)
2. ทฤษฎีการตัดสินใจ
ทฤษฏีการตัดสินใจมีการแบ่งออกเป็ น 2 ทฤษฎี
1. ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) ทฤษฎีนี ้ได้ เสนอกระบวนการตัดสินใจที่มนุษย์
ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการโดยกาหนดเป็ นรู ปแบบที่ค่อนข้ างแน่นอน เพื่อให้
เกิดความผิดพลาดน้ อยที่สดุ ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ (ชัยพร วิชชาวุธ, 2525) คือ
1.1 กลุม่ ทฤษฏีการตัดสินใจตามหลักเหตุผล (Rational Comprehensive
Decision Making) เป็ นกลุม่ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นฐานคติ2 ประการ คือประการแรกในการกาหนดนโยบายสามารถ
จัดเรี ยงลาดับความสาคัญของเป้าหมายได้ ตลอดจนจัดเรี ยงลาดับความต้ องการและคุณค่าต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้ ประการที่สองสามารถพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ได้ ทกุ ทางเลือกพร้ อมทังค
้ านึงถึงผลดีผลเสีย
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ของแต่ละทางเลือกได้ ทงนี
ั ้ ้เพื่อทาการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ เพื่อ นาไปสูค่ วามสาเร็ จต่อไป
(Arnold and Feldman, 1988)
1.2 กลุม่ ทฤษฏีสว่ นเพิ่มหรื อการปรับส่วน (Incremental) เป็ นกลุม่ ที่ปฏิเสธฐาน
คติพื ้นฐานของกลุม่ ทฤษฏีการตัดสินใจตามหลักเหตุผลอย่างสิ ้นเชิง โดยกล่าวว่า นักบริ หารจะตัดสิน
เรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ง มักจะอาศัยรากฐานข้ อ มูลความจริ งของกาตัดสินใจคร้ั งก่อนที่มีอ ยู่แล้ วและคานึง
เพียงส่วนเพิ่มที่แตกต่างจากการตัดสินใดคร้ั งก่อน ๆ พร้ อมทังผลดี
้ ผลเสียของแต่ละทางได้ เนี่องจากข้ อ
ด้ านเวลา ความรู้ งบประมาณ รวมทังทรั
้ พยากรและข้ อมูลต่าง ๆ อีกด้ วย (สมปราชญ์ จอมเทศ, 2516)
1.3 กลุม่ ทฤษฏีแบบผสม (Maixed Scanning) เป็ นกลุม่ ทฤษฏีที่พยายาม
นาส่วนดี ของทัง้ 2 กลุม่ มาผสมผสานกัน โดยการแก้ ไขจุดอ่อนของตัวแบบทังสองที
้
่กล่าวมากล่าวมา
ข้ างต้ น คือ ใช้ วิเคราะห์ ข้อมูลทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาคโดยเสนอว่า ให้ ผ้ ทู าการตัดสินใจพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนอีกครัง้ หนึง่ (สมปราชญ์ จอมเทศ, 2516)
2. ทฤษฏีพรรณนา (Descriptive Theory) ทฤษฏีนี ้มุ่งอธิ บายกระบวนการตัดสินใจของ
มนุษย์ที่เกิดขึ ้นในมนุษย์ทวั่ ไป ซึง่ การตัดสินใจโดยความรู้สกึ นึกคิด (บุญทัน ดอกไธสง, 2523)
3. ขันตอนการตั
้
ดสินใจ
การตัดสินใจในการแก้ ปัญหาหรื อเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิ ภาพนันจ
้ าเป็ น
จะต้ อง กระทาอย่างเป็ นขันตอน
้
เพื่อ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงต้ องมี
ขันตอนอย่
้
างต่อเนื่อง นักวิชาการหลายท่านได้ เสนอขันตอนของการตั
้
ดสินใจไว้ หลายทรรศนะ ดังนี ้
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) กล่าวว่าการตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหาใด ๆ แบ่งเป็ นขันตอน
้
ต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
3. 1. พิจารณาถึงตัวปั ญหา (Identification of Problem) ในขันตอนเริ
้
่ มต้ น
ด้ วยการพิจารณาถึงปั ญหาที่แท้ จริ งเสียก่อนว่าเป็ นอย่างไร การที่จะทราบปั ญหาที่แท้ จริ งเป็ นเรื่ องยาก
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ทังนั
้ นเพราะเนื
้
่องจากปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นมีหลายปั ญหาด้ วยกันจึงต้ องทาการวิเคราะห์ถึงรายละเอียด
ของแต่ละปั ญหา ปั ญหาเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะทาให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจ หากการดาเนิน ชีวิตประจาวัน
เป็ นไปอย่างราบรื่ นเป็ นกิจวัตรไม่มีอะไรแตกต่างกับวันอื่น ๆ ที่ผา่ นมาก็ไม่ ต้องตัดสินใจ เมื่อใดที่เกิดขัดข้ อง
ทาให้ ต้องคิดต้ องเลือก เช่น เลือกที่จะปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิเลือกแบบใด เมื่อนันกระบวนการตั
้
ดสินใจ
จะเกิดขึ ้น (มันทนี ยมจินดา, 2539)
3.2 . การพิจารณาค้ นหาทางเลือก (Search for Alternative) โดยปกติแล้ วปั ญหา
ใด ๆ อาจ มีวิธีการแก้ ไขได้ หลายวิธีด้วยกันนัน้ จึงต้ องมีการค้ นหาทางเลือกสาหรับแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
และไม่ควรอย่างที่จะด่วนตัดสินใจโดยมิได้ พิจารณาถึทางเลือกอื่นๆเลย
3.3. การประเมิ นผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในการ
ประเมินผลนันเพื
้ ่อที่จะให้ ได้ ทางเลือกที่ดีที่สดุ จะต้ องมีการประเมินผลที่ถูกต้ อง เพื่อให้ ทราบได้ ถูกต้ องว่า
ทางเลือกใดดีกว่าทางเลือกอื่ น ๆ ทางเลือกแต่ ล ะทางถ้ า หากนาไปใช้ แล้ ว จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี มากน้ อ ย
เพียงไร ซึง่ PeterF. Drucker ได้ กาหนดมาตรการสาหรับใช้ พิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ ไว้ ดงั นี ้ คือ
1) จะต้ องพิจารณาถึงการเสีย่ งภัยของปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง 2) จะต้ องพิจารณาเลือกทางเลือกที่ง่ายในแง่
ของการปฏิบตั ิการ 3) จะต้ องคานึงถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมของการตัดสินใจแก้ ปัญหา 4) จะต้ องคานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัด
3.4.
การตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อ กที่ น าไปใช้ แก้ ปั ญหา (Choice and
Implementation of Alternative) เป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของกระบวนการตัดสินใจที่ต้องใช้ ดุลยพินิจตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ เหมาะสมที่ สุดสาหรั บการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ การดาเนิ น งานในอนาคต การตัด สิน ใจมี 3
รูปแบบ ได้ แก่ (มัณทนี ยมจินดา, 2539)
3.4.1 การตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็ จ (Rational Comprehensive
Decision Making) ในกรณีนี ้ข้ อมูลต้ องสมบูรณ์สามารถวางแผนตังแต่
้ ต้นจนจบ
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3.4.2 การตัดสินใจแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Incremination Decision
Making) การตัดสินใจแบบนี ้ในกรณีที่ ข้ อมูลมีน้อยและอยู่ในภาวะไม่แน่นอน จึงใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ใน
ขณะนัน้
3.4.3 การตัดสินใจแบบผสม (Mix Scanning Decision Making) เป็ นการ
นาเอาข้ อดีของ 2 รูปแบบข้ างต้ นมาใช้ ร่วมกัน
4. องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชานาญ ปทุมสินธุ์ (2528) มี ความเห็นว่าในช่วงชี วิตของคนเรานันมี
้ การตัดสินใจใน เรื่ อ ง
สาคัญไม่กี่ครัง้ การตัดสินใจทางด้ านอาชีพและการงานนับเป็ นการตัดสินใจที่สาคัญที่สดุ ครัง้ หนึ่งในชีวิต
ของคนเราทุกคน เพราะอาชีพการงานจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราในเรื่ องสาคัญ ต่างๆดังต่อไปนี ้
4.1. รายได้ และมาตรฐานการดารงชีวิต
4.2. สถานภาพและระดับสังคม
4.3. ระดับการศึกษา
4.4. เครื่ องแบบและการแต่งกาย
4.5. พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เด่นประจาตัว
4.6. งานอดิเรกและสิง่ ที่สนใจ
4.7. เพื่อนฝูงและสังคม
4.8. รูปแบบการดารงชีวิต
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4.9. บ้ านเรื อนและที่อยูอ่ าศัย
5. กระบวนการตัดสินใจ
วุ ฒิ ชั ย จ านงค์ (2523) กล่ าวถึ งการตั ดสิ นในของมนุ ษย์ ว่ า มี ล ักษณะเป็ นกระบวนการที่
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆต่อเนื่องกันไป ดังนี ้
5.1. การแยกแยะตัวปั ญหา (Problem Identification) ในขันตอนแรกของการตั
้
ดสินใจนัน้
จึงเป็ นเรื่ องราวของการสร้ างความแน่ใจ มั่นใจโดยการค้ นหา ทาความเข้ าใจกับตัวปั ญหาที่แท้ จริ ง เพราะ
เหตุวา่ กระบวนการตัดสินใจจะเริ่ มต้ นตามขัน้ ตอนแรก เมื่อผู้ทาการตัดสินใจมีความรู้ สกึ ว่า ได้ เกิดปั ญหา
ขึ ้นมานันก็
้ คือ เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นภายในได้ วา่ มีปรากฏการณ์บางสิง่ บางอย่างมิได้ เป็ นไปตามที่คิด
5.2. การหาข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับตัวปั ญหานัน้ (Information Search) การเสาะหาข่าวสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับตัวปั ญหานันคื
้ อ การเสาะหาสิง่ ที่เป็ นสาเหตุหรื อสิ่งที่ก่อให้ เกิดตัวปั ญหานัน้ ซึ่งอาจจะ
ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็ได้
5.3. การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information) เป็ นความจาเป็ นที่จะต้ อง
ประเมินค่าข่าวสารที่ได้ มานันถู
้ กต้ อง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลาและสามารถที่จะนาไปวิเคราะห์
ปั ญหาได้ หรื อไม่
5.4. การกาหนดทางเลือก (Listing Alternative) เป็ นขันตอนส
้
าคัญของการตัดสินใจคือ การ
กาหนดทางเลือกที่ดีที่สดุ เท่าที่จะมากได้ เป็ นการที่พยายามจะครอบคลุมวิถีทางที่จะแก้ ปัญหาได้ หลายๆวิธี
ถ้ าเรามี ข่า วสารสมบู รณ์ สาหรั บ ปั ญหาแต่ละเรื่ อ งเราอาจจะกาหนดทางเลือ กได้ เหมาะสมและ
ครอบคลุมอย่างแท้ จริ งได้
5.5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อได้ กาหนดทางเลือกต่างๆออกมา
แล้ วพร้ อมทังก
้ าหนดลาดับความสาคัญและความเหมาะสมในการแก้ ปัญหาขันตอนต่
้
อไป คือการ เลือก
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ทางเลือกที่จะปฏิบตั ิการต่อไป (Selection of a Course of Action) และขันตอนนี
้
้เองที่เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป ว่าเป็ นการตัดสินใจอย่างแท้ จริ ง
5.6. การปฏิบตั ิตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) เมื่อทางเลือกได้ ถกู เลือก
เข้ า มาแล้ วก็เป็ นการปฏิบตั ิตามผลของการตัดสินใจหรื อทางเลือก
3. กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
Everett M. Rogers กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation Decision
Process) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันความรู
้
้ (knowledge) กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เริ่ มต้ นด้ วยบุคคลทราบ
ว่ามีนวัตกรรมปรากฎอยู่ และศึกษาหาข้ อมูลเพื่อทาความเข้ าใจถึงการทาหน้ าที่ของนวัตกรรม
2. ขันจู
้ งใจ (Persuasion) ในขันนี
้ ้บุคคลมีการสร้ างทัศนคติที่ชอบหรื อไม่ชอบ
3. ขัน้ การตัดสินใจ (Decision) ในขันนี
้ ้บุคคลจะทากิจกรรมซึง่ นาไปสูก่ ารเลือกที่จะยอมรับ
หรื อปฎิเสธนวัตกรรม
4. ขันการน
้
าไปใช้ (Implementation) เป็ นขันที
้ ่บุคคลตัดสินใจยอมรับและนานวัตกรรมไป
ทดลองใช้ หรื อนาไปปฎิบตั ิจริ ง
5. ขันการยื
้
นยัน (Confirmation) เมื่อบุคคลได้ ตดั สินใจยอมรับหรื อไม่ยอมรับนวัตกรรมไป
แล้ ว บุ ค คลจะแสวงหาข้ อ มูล ข่า วสาร แรงเสริ ม เพื่ อ สนับ สนุนการตัด สิน ใจของเขา บางครั ง้ อาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเมื่อได้ รับข้ อมูลที่ขดั แย้ งกับข้ อมูลเดิมที่ได้ รับมา การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
การให้ คาแนะนาปรึกษาหารื อของเจ้ าหน้ าที่ การได้ รับข่าวสารจากสือ่ มวลชน การได้ รับคาแนะนาจาก
เพื่อนบ้ าน ตลอดจนการเก็บผลสาเร็ จของนวัตกรรมนันมี
้ อิทธิพลต่อการยืนยันมาก
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ส่ วนผสมทางการตลาด
สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) กล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาดหมายถึงองค์ประกอบโดยตรงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ จ ะน าเสนอสู่ผ้ ูซื อ้ ปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ส่ว นผสมทางการตลาด
ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งมี สว่ นสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมของผู้ซื ้อ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง รู ปแบบและรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริ การที่
เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ นนๆ
ั ้ ซึ่งส่วนสาคัญคือการพิจารณาการออกแบบหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ตราสินค้ า ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ซื ้อ
2. ราคา (Price) ราคามีความสาคัญยิ่งต่อส่วนผสมทางการตลาด เนื่องจากราคาเป็ นส่วนที่
ทาให้ ธุรกิจมี รายได้ การกาหนดราคาเป็ นการกาหนดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และควรคานึงถึงวัตถุดิบ
การจัดสถานที่ให้ บริ การหรื อช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้แข่งขัน ภาวะตลาด และโอกาสในการทากาไร
ซึง่ จะแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ ได้ แก่ การตังราคาเพื
้
่อกาไรสูงสุด การตังราคาเพื
้
่อสร้ างผลตอบแทน
จากการลงทุน เป็ นต้ น
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ที่ดีหากไม่สามารถไปถึงให้ ทนั เวลา และในสถานที่ที่
มีความต้ องการผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ก็ไร้ ซงึ่ ความหมาย ดังนัน้ จึงต้ องมีการพิจารณาสถานที่ในการกระจาย
สินค้ าครอบคลุมพื ้นที่การขนส่ง การเลือกคนกลาง เวลา และบุคคล ที่สินค้ าและบริ การถูกนาไปเสนอ
ขาย
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การแจ้ งหรื อการบอกกล่าวให้ ผ้ ซู ื ้อได้ ทราบลักษณะ
สินค้ าและการให้ บริ การ ตลอดจนคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึง่ การส่งเสริ มการตลาดจะเกี่ยวข้ อง
กับวิธีการต่างๆ ที่ใช้ สาหรั บสื่อความหมายให้ ถึงตลาดเป้าหมายให้ ได้ รับทราบถึงสถานที่ในการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริ มการตลาดจะประกอบไปด้ วยพนักงานขาย
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(Personal Selling) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion) การให้ ข่าว
และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
การตลาดผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Internet)
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจที่ผ้ ูบริ โภคได้ รับจากการบริ โภคสินค้ าหรื อ
บริ การชนิดนัน้ ๆ สินค้ าหรื อบริ การจะให้ อรรถประโยชน์มากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กับระดับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่มีตอ่ สินค้ าหรื อบริ การนัน้ ถ้ ามีความต้ องการมาก สินค้ าหรื อบริ การจะให้ อรรถประโยชน์จาก
การบริ โภคมาก ตรงกันข้ าม ถ้ ามีความต้ องการน้ อย สินค้ าหรื อบริ การจะให้ อรรถประโยชน์จากการ
บริ โภคน้ อย
อรรถประโยชน์ เพิ่มและอรรถประโยชน์ รวม
อรรถประโยชน์รวม (Total Utility : TU) หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์ทงหมดที
ั้
่ผ้ บู ริ โภค
ได้ รับจากการบริ โภคสินค้ าชนิดใดชนิดหนึง่ ตังแต่
้ หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่กาลังพิจารณาในขณะนัน้
อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility : MU) หมายถึง อรรถประโยชน์หรื อความพอใจที่
ผู้บริ โภคได้ รับเพิ่มขึ ้น เมื่อบริ โภคสินค้ าหรื อบริ การชนิดนันเพิ
้ ่มขึ ้นหนึง่ หน่วย
MUn =
TUn – TUn-1
TUn =
U1 + U2+…..+ Un
หรื อ
TUn =
MU1 + MU2 +…..+ MUn
โดยที่ : MUn = อรรถประโยชน์เพิ่มจากการบริ โภคสินค้ าหน่วยที่ n
Un
= อรรถประโยชน์จากการบริ โภคสินค้ าหน่วยที่ n
TUn = อรรถประโยชน์รวมจากการบริ โภคสินค้ าหน่วยที่ n
ความพอใจที่เกิ ดขึ ้นจากการบริ โภคสินค้ าในแต่ละหน่วย เรี ยกว่า “ยูทิล (Util)” ความสัมพันธ์ ของ
อรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ าย (MU) สรุ ปได้ ดงั นี ้ ในช่วงที่ค่า MU เป็ นบวก ค่า
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TU จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ณ จุดที่คา่ MU เท่ากับศูนย์ ค่า TU จะมากที่สดุ และในช่วงที่ค่า MU เป็ นลบ ค่า
TU จะลดลงเรื่ อยๆ
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิ สติกเป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีจุดประสงค์และแนวคิด
คล้ ายคลึงกับการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยปกติ ( Regression Analysis) และการวิ เ คราะห์ จาแนก
ประเภท (Discriminant Analysis) ที่ ศึก ษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable)และสร้ างสมการการถดถอยไปประมาณหรื อทานาย
ค่าตัวแปรตามแต่ก็มีความแตกต่างกันในบางประเด็น เช่น การวิเคราะห์การถดถอยปกติมีตวั แปร
อิสระและตัวแปรตามเป็ นตัวแปรชนิดต่อเนื่อง (Continuous Variable) แต่ตวั แปรอิสระและตัวแปรตามของ
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์จาแนกประเภทมีลกั ษณะแตกต่างออกไป คือ ตัว แปร
อิสระเป็ นตัวแปรชนิดต่อเนื่อง ส่วนตัวแปรตามเป็ นตัวแปรแบ่งกลุม่ แต่อย่างไรก็ตามการ วิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกแจงปกติหลายตัวแปร ของตัวแปรอิสระ(Multivariate Normal
Distribution of Independent Variables) และเมทริ กซ์ความแปรปรวนความ แปรปรวนร่ วมของแต่ละกลุม่ ต้ อง
เท่ากัน (Equal Variance and Covariance Matrices หรื อ Equal Dispersion Matrices) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2546) ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่สาคัญในการวิเคราะห์จาแนกประเภท
ประเภทของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2546) กล่าวว่า การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก แบบ Binary Logistic
จะใช้ เมื่อตัวแปรตาม Y เป็ นตัวแปรเชิงกลุม่ ที่มีคา่ ได้ เพียง2 ค่า (Dichotomous Variable) เช่น
1 ถ้ าคนไข้ เป็ นโรคหัวใจ
0 ถ้ าคนไข้ ไม่ได้ เป็ นโรคหัวใจ
โดยพิจารณาจากตัวแปรต้ น หรื อ ตัวแปรอิ สระเช่น อาการการออกกาลังกาย การสูบบุห รี่
ระดับคลอเรสโตรอล เป็ นต้ น
หรื อ 1 ถ้ าลูกค้ าซื ้อสินค้ า
0 ถ้ าลูกค้ าไม่ซื ้อสินค้ า
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โดยพิจารณาตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระอาจจะเป็ นรายได้ อาชีพและอายุ เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
2. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ที่สนใจจากตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับ
ตัวแปรตาม
Green William H. (2000) กล่าวว่า ตัวแบบจาลองโลจิท (Logit Model) เป็ นตัวแบบที่นามาใช้ ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ เมื่อตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ที่มีสองลักษณะคือ มีค่าเท่ากับ 1 หรื อ 0 และตัวแปรอิสระเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณหรื อตัวแปรหุ่นซึ่ง
แบบจาลองโลจิท สามารถแก้ ปัญหาของตัวแบบความน่าจะเป็ นเชิงเส้ นที่มีค่าประมาณความน่าจะ
เป็ นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ อยูน่ อกช่วง 0 ถึง 1
แบบจาลองโลจิท (Logit Model) เป็ นแบบจาลองที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เมื่อตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีค่าความน่าจะเป็ นอยู่
ในระหว่ า ง 0 และ 1 โดยตัว แปรอิ ส ระเป็ นตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ หรื อ ตัว แปรหุ่ น (Pindyck and
Rubinfeld, 1998) ซึง่ การใช้ สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบปกติไม่สอดคล้ องกับ
เงื่อ นไขของแนวความคิดการถดถอยแบบโลจิ สติก จึงต้ อ งใช้ แบบจาลองโลจิ ทในการวิเคราะห์ ที่มี
ลักษณะไม่เป็ นเชิงเส้ นได้ โดยมีรูปแบบดังนี ้
Pi = F(Zi )
= F(α + βxi)
โดยที่ Pi คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
F คือ ฟั งก์ชนั่ ของความน่าจะเป็ นสะสม
xi คือ ค่าตัวแปรสุม่ เลือก
α คือค่าคงที่
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β คือค่าสัมประสิทธิ์(coefficient)ของตัวแปรสุม่
และ Zi ถูกกาหนดให้ เป็ นตัวแปรแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นแบบสุม่ เลือกและมีการกระจาย
แบบปกติ
ค่า Zi หาได้ จาก
Pi =
=
นา (1 + e-zi) คูณทังสองข้
้
าง
(1 + e-zi) Pi = 1
หาร Pi ทังสองข้
้
าง
1+
หรื อ

=
=

ค่า
ที่ได้ เรี ยกว่า Odds Ratio ซึง่ แสดงถึงอัตราส่วนของโอกาที่จะเกิดเหตุการณ์ เป็ นกี่
เท่าของโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์
หา Log ทังสองข้
้
าง
=
=

- α + βxi

โดยที่ e คือ ฐานของ nature log ซึง่ มีคา่ โดยประมาณเท่ากับ 2.718
Pi คือ โอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์
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ตัวแปรตามในสมการถดถอยของแบบจาลองโลจิ ท คื อ log ของเหตุการณ์ ที่ จะต้ องตัดสินใจใน
ทางเลือก

ซึง่ มีคา่ ความน่าจะเป็ นอยูใ่ นช่วง 0 – 1 เท่านัน้

แบบจาลองโลจิทสามารถเขียนในรูปสมการทัว่ ไปได้ ดงั นี ้
= β0 +β1 X1+ ... + βi Xi

=

โดยกาหนดให้
Z เป็ นตัวแปรตาม หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
Z = 1 หมายถึง เกิดเหตุการณ์
Z = 0 หมายถึง ไม่เกิดเหตุการณ์
Xi เป็ นตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีผลต่อการทาให้ เกิดเหตุการณ์
ค่า β1 ไม่ใช่ค่า Slope เนื่องจากแบบจาลองโลจิ ตไม่มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรง ดังนัน้ ถ้ า
ต้ องการหาค่าการเปลีย่ นแปลงความน่าจะเป็ นเมื่อ X เปลีย่ นไป 1 หน่วย สามารถคานวณได้ จาก
= βi (1-P)P
และนอกจากนี ้ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ในแต่ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน จึงทาให้
นิยมคานวณหาค่า marginal effect ณ ระดับค่าเฉลีย่ ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (วิศิษฐ์ ลิ ้มสมบุญชัย
, 2555: 2) ซึง่ สามารถหาได้ โดย
=

Xbi
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โดยทั่ว ไปการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยที่ มี ตัว แปรเป็ นเชิ งคุณ ภาพนัน้ มี แ บบจ าลองที่ ใ ช้
วิเคราะห์ 3 แบบจาลอง ได้ แก่
1. แบบจาลองโลจิต (Logit Model)
2. แบบจาลองพรอบิต (Probit Model)
3. แบบจาลองโทบิต (Tobit Model)
การเปรี ยบเทียบแบบจาลองโลจิตและพรอบิต พบว่า ฟั งก์ ชันโลจิสติกและฟั งก์ ชันแบบปกติมี
ความคล้ ายคลึงกันมากในบริ เวณกลางเส้ น แต่ฟังก์ ชันโลจิ สติกมีหางที่ยาวกว่าฟั งก์ ชันแบบปกติสะสม
เมื่อค่าใกล้ 0 และ1 หมายความว่า ฟั งก์ชนั โลจิสติก อาจมีความเหมาะสมกว่า หากข้ อมูลที่ได้ มีการกระจุก
ตัวอยู่บริ เวณใกล้ 0 และใกล้ 1 ซึ่งทาให้ ฟังก์ ชันโลจิ สติกสามารถนาไปใช้ ประมาณค่าที่ใกล้ เคียงกว่า
ฟั งก์ ชันปกติสะสม อีกทัง้ วิธีการคานวณทางคณิตศาสตร์ ที่ง่ายกว่าด้ วย ดังนันเมื
้ ่อแบบจาลองโลจิ ต
และพรอบิต ค่าที่คานวณได้ มีความใกล้ เคียงกัน จึงทาให้ แบบจาลองโลจิตมีความนิยมที่ใช้ ในการทา
วิจยั ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงใช้ แบบจาลองโลจิตทาการวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษานี ้ประกอบด้ วย งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ โดยใช้ แบบจาลองโลจิท (Logit Model) และแบบจาลองอื่นๆ ดังนี ้
นัฐฐยา วงษ์ สวัสดิ์ (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสีเขียวของผู้บริ โภค
ในประเทศไทย โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ในการศึก ษาเพื่อ ศึก ษาปั จจัยที่ มี ผลต่อ พฤติ กรรมสีเ ขี ยว เก็ บ
แบบสอบถามจานวน 2,500 ชุด จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยใช้ วิธีในการสุม่ ตัวอย่างและ
วิเคราะห์โดยการใช้ แบบจาลองโลจิสติกส์ พบว่า ปั จจัยที่มีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีพฤติกรรมสีเขียวเพิ่มขึ ้น
มากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านทัศนคติของผู้บริ โภค รองลงมาเป็ นความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ฉลากและ
มาตรฐาน แรงจูงใจเรื่ องรักสิง่ แวดล้ อม/ลดภาวะโลกร้ อน ตามลาดับ ในขณะที่ปัจจัยด้ าน generation
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M,X,Y กับ generation B เป็ นไปในทิศทางลบ แสดงให้ เห็นว่า generation B มี พฤติกรรมสีเขียว
มากกว่า generation M,X,Y ส่วนปั จจัยด้ านอาชีพ ได้ เปรี ยบเทียบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รับจ้ าง พนักงาน
เอกชน และราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมสีเขียวมากกว่าอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว รับจ้ าง พนักงานเอกชน และราชการ/รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พงศกร ฮดโท (2557) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกการผลิตทุเรี ยนในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตทุเรี ยน 2 ระบบ คื อ ระบบทั่วไปและระบบ
การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในสถานการณ์ ปกติและสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกทุเรี ยนในระบบทัว่ ไป 30 ตัวอย่าง และผู้ปลูกทุเรี ยน
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม 30 ตัวอย่าง ในอาเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า การผลิตทุเรี ยนในระบบ
การเกษตรดีที่เหมาะสมมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าระบบทัว่ ไป เนื่องจากค่า NPV ของระบบ
การเกษตรดีที่เหมาะสม เท่ากับ 1,164,260 บาท BCR เท่ากับ 3.07 เท่า และค่า IRR เท่ากับร้ อยละ
22.55 ในขณะที่ระบบทัว่ ไปมีคา่ NPV เท่ากับ 934,454 บาท BCR เท่ากับ 2.84 เท่า และ IRR เท่ากับ
ร้ อยละ 20.23 และศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ การเลือกปลูกทุเรี ยนในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม โดยใช้
แบบจ าลองโลจิ ท ซึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกการผลิตในระบบเกษตรดี ที่เหมาะสม ได้ แ ก่ จ านวน
ประเทศในการส่งออกผลผลิต ซึ่งส่งผลให้ โอกาสในการเข้ าร่ วมระบบเกษตรดีที่เหมาะสมเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ124 และอายุของต้ นทุเรี ยนที่ลดลงเพิ่มโอกาสในการเข้ าร่วมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.13 และใช้ โดยTOWS
Matrix วางแผนกลยุทธ์ การส่งเสริ มการเลือกปลูกทุเรี ยนในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
กาญจนา มิ่ งโมฬี (2459) ศึก ษาพฤติกรรมผบู้ ริโ ภคและปั จ จัยที่ มีผ ลต่อ การตัดสินใจซื อ้
มะม่วงน ้าดอกไม้ ปลอดภัยจากสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
ปั จ จัย ที่มี ผลต่อการยอมรั บมะม่ วงน า้ ดอกไม้ ปลอดสารเคมี ศึกษาสภาพทั่วไปทางการผลิต การตลาด
พฤติกรรมการบริ โภค และปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิน ใจซื ้อมะม่ว งน ้าดอกไม้ ป ลอดภัย จากสารเคมี
ทาการศึกษาผู้บริ โภคที่เข้ ามาในร้ านซุปเปร์ มาร์ เก็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ราย การวิเคราะห์
โดยใช้ คา่ ร้ อยละ พบว่าเหตุผลที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เ ลือ กบริ โ ภคมะม่ ว งน ้าดอกไม้ ป ลอดสารเคมี
เพราะ มี ต รารั บ รองจากหน่ว ยงานราชการมากที่ ส ุด ส่ว นใหญ่ จะซื ้อจากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตโดย
เนื่องจากเป็ นทางผ่าน และสาหรับกลุม่ ที่ไม่เลือกบริ โภคเพราะไม่ทราบรายละเอียด และใช้ แบบจาลองโลจิ ต
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วิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บพบว่า รู ปลักษณ์ ของมะม่ วงน ้าดอกไม้ ปลอดภัยจากสารเคมี
จานวนปี ที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับการศึกษา อายุของผู้ซื ้อ ระยะเวลาที่ผ้ ซู ื ้อเดินทางมายังแหล่งวางจาหน่าย โดยตัว
แปรทัง้ 4 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ร้ อยละ 99 และราคาของมะม่วงน ้าดอกไม้ ปลอดภัยจากสารเคมี
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ร้ อยละ 95
กมลนาฎย์ คงวัดใหม่ (2554) ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อกุ้งพรี เมี ยมของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ทัศนคติในการบริ โภคกุ้งและปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งพรี่ เมียม ได้ แก่ กุ้ง
อินทรี ย์ และกุ้งไบโอของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล กลุม่ ตัวอย่าง 439 ราย มีอายุ
24 ปี และรายได้ ต่อเดือน 20,000 บาทขึ ้นไป พบว่า ผู้บริ โภคนิยมซื ้อกุ้งเดือ นละครัง้ โดยเฉพาะกุ้ง
แชบ๊ วย รองลงมาเป็ นกุ้งกุลาดา ในรูปแบบกุ้งสดแช่แข็ง นิยมซื ้อกุ้งขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซื ้อ
ครั ง้ ละไม่เกิน 1 กิโลกรั ม จากโมเดิร์นเทรด ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ต และตลาดสด เนื่องจากอยู่ใกล้ บ้าน
สินค้ าอาหารมีความสดสะอาดและหลากหลาย ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
และพลังงาน คานึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์และใช้ แรงงานที่ถูกต้ องตามกฎหมายในกระบวนการผลิต
ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัยทางการตลาดพบว่า กุ้ง อิ น ทรี ย์ แ ละกุ้ง ไบโอควรอยู่ใ นรู ปกุ้ง สดแช่ น า้ แข็ ง
นอกจากนี ส้ โรชา มรรคอนันตโชติ (2555) ได้ ศึกษาการใช้ แบบจ าลองเชิ งปริ มาณในการจัดกลุ่มและ
วิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริ โภคกุ้งพรี เมี่ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การใช้ เทคนิควิเคราะห์
ปั จจัย (Factor Analysis) จัดกลุ่มตัวแปรจากวิถีการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีความสัมพันธ์ กนั ไว้ ในกลุม่ ปั จจัยเดียวกัน และแบ่งกลุม่ ผู้บริ โภคหรื อ การแบ่งส่วน
ตลาดของผู้บริ โภคใช้ เทคนิคการจัดกลุม่ มาวิเคราะห์กลุม่ ผู้บริ โภค โดยใช้ การวิเคราะห์ การจัดกลุม่ ตัว
แปร (Cluster Analysis) เพื่อกาหนดผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย พบว่า สามารถแบ่งผู้บริ โภคได้ เป็ น 4 กลุ่ม
ได้ แก่ 1)กลุ่มเน้ นการบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มี จานวน 91 คน 2) กลุ่มไม่สนใจการบริ โภค
อาหารเพื่อสุขภาพ มีจานวน 132 คน 3) กลุม่ รักสุขภาพแบบอนุรักษ์ นิยม มี จานวน 74 คน และ 4) กลุม่ รั ก
สุขภาพตามกระแสมี จานวนผู้บริ โภคมากที่สุดถึง 142 คน ซึ่งจะดูแลตัวเองทังในด้
้ านเลือ กอาหารเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยพร้ อมทังจั
้ ดสมดุลชีวิต และนิยมบริ โภคตามกระแส โดยกลุม่ ที่ 4 นี ้จะเป็ น
กลุม่ เป้าหมายของตลาดกุ้งพรี เมี่ยม นิยมบริ โภคกุ้งอย่างน้ อยเดือนละครัง้ มีทศั นคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้ อม
และต่อกุ้งพรี เมี่ยมมากกว่ากลุ่มอื่ น กลยุทธ์ การตลาดที่ เหมาะสมคือจัดให้ ก้ งุ อินทรี ย์และกุ้งไบโอเป็ น
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อาหารในหมวดหมู่พรี เมี่ยม ถ้ าเป็ นการจัดจาหน่ายในตู้แช่เย็นหรื อกระบะน ้าแข็งจะต้ อ งมีการควบคุม
อุณหภูมิไม่เกิน 4°C และมีการจัดเรี ยงสินค้ าในรูปแบบที่สวยงาม ซึ่งแตกต่างจากสินค้ าที่ไม่ใช่ระดับพรี เมี่ยม
กรณีที่เป็ นสินค้ าแช่แข็ง ใช้ บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท มีขนาดบรรจุไม่เกิ น 1 กิโลกรั ม มีเครื่ อ งหมายมาตรฐาน
รับรองและวันหมดอายุแสดงอย่างชัดเจน กาหนดราคากุ้งอิ นทรี ย์และกุ้งไบโอโดยราคาสูงกว่ากุ้ง
กุลาดาและกุ้งขาวทัว่ ไปไม่เกินร้ อยละ 25 และร้ อยละ 20 ตามลาดับ จัดจาหน่ายตามซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
หรื อโมเดิร์นเทรดย่านธุรกิจ ซึ่งมีการจัดจาหน่ายอาหารในหมวดหมู่พรี เมี่ยม การส่งเสริ มการตลาดจะ
เน้ นการสือ่ สารข้ อมูลในด้ านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างไปจากกุ้งทัว่ ไป
Houston and Li (1998) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความชอบสาหรับสินค้ ากุ้งในประเทศไต้ หวัน
โดยพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความชอบได้ แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชี พ รายได้ ศาสนา แหล่งที่อ ยู่
อาศัย ขนาดครอบครัว นอกจากนี ้งานวิจยั ของ Cicia et al. (2002) ศึกษาการรับรู้ของผู้ที่บริ โภคสิน ค้ า
อาหารอินทรี ย์เป็ นประจา (Regular Consumers of Organic Food: RCOFs) ในประเทศอิตาลี ต่อ
คุณ ภาพของน า้ มั น มะกอกบริ สุท ธิ์ อิ น ทรี ย์ ด้ ว ยการส ารวจ ซึ่ง ตัว แปรที่ ศึก ษาได้ แก่ ปั จจั ย ด้ าน
แหล่งกาเนิดของผลิตภัณฑ์ ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ สถาบันที่รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ และ
ราคา ผลการวิจยั พบว่าลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ และสถาบันที่
มีความน่าเชื่อถื อจะทาให้ ผลิตภัณฑ์ ดูน่าเชื่ อถื อ นอกจากนี ้แหล่งกาเนิดของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการ
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบส่งผลต่อ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อการ
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์มากที่สดุ คือปั จจัยด้ านราคา เนื่องจากผู้บริ โภคเห็นว่าสินค้ าที่มีราคาสูงนันหมายถึ
้
ง
คุณภาพสูงตามไปด้ วย แต่ถ้าสินค้ ามีราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็ นนันหมายถึ
้
งสินค้ านันมี
้ คณ
ุ ภาพต่าอย่าง
มีนยั สาคัญ
Yue .C. et al. (2010) ศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปั จจัยใดมีผลต่อการบริ โภค
มันฝรั่ งปกติและอินทรี ย์ และปั จจัยเหล่านี ้สนับสนุนการใช้ กลยุทธ์ การตลาดที่แตกต่างกันอย่างไร กลุ่ม
ตัวอย่างคือประชากรในเมื องขนาดกลางในภาคเหนือ ของเยอรมนี อาศัยอยู่ในครัวเรื อนส่วนบุคคล
วิธีการสุม่ ตัวอย่างเป็ นแบบสุม่ อย่างง่ายซึ่งได้ มาจากทะเบียนการเลือกตังท้
้ องถิ่นและมีผ้ เู ข้ าร่ วม 260 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป ใช้ โมเดล probit และ cluster analysis ในการสารวจข้ อมูล
ครั ว เรื อ นของเยอรมัน เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัยที่ มี อิ ท ธิ พลต่อ การบริ โ ภคมันฝรั่ ง ธรรมดาและอิ นทรี ย์ ผล
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การศึ ก ษาพบว่ า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการบริ โ ภคมั น ฝรั่ ง อิ น ทรี ย์ กั บ ส่ว นผสมที่ ดี ต่ อ สุข ภาพ
แหล่งกาเนิดสินค้ าที่เชื่อถือได้ นอกจากนี ้ ลักษณะสังคมประชากรของผู้บริ โภค เช่นการศึกษาและเด็ก
ในครัวเรื อนมีผลต่อการเลือกมันฝรั่ง ผลการวิเคราะห์ cluster analysis กลุม่ ผู้บริ โภคมันฝรั่งในกลุม่
ตลาดไว้ วางใจในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้ นราคา
Pittawat Ueasangkomsatea and Salinee Santiteerakulb (2016) ศึกษาทัศนคติและ
เจตนารมณ์ของผู้บริ โภคในการซื ้ออาหารอินทรี ย์ภายใต้ หลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กลุม่ ตัวอย่าง 316 คน
ในประเทศไทย พบว่า ทัศนคติของผู้บริ โภคเกี่ยวกับอาหารอินทรี ย์มีความสัมพันธ์ กับสุขภาพในอันดับ
1 ทัศนคติของผู้บริ โภคต่อแหล่งผลิต สภาพแวดล้ อม และความปลอดภัยของอาหาร อยู่ในลาดับที่ 2,
3 และ 4 ตามลาดับ โดยใช้ ความสัมพันธภาพของเพียร์ สนั เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่า งห้ าคุณลักษณะ
และความตังใจที
้ ่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์ พบว่าแหล่งกาเนิดผลผลิตเป็ นปั จจัยสาคัญที่สดุ รองลงมาคือ
คุณลักษณะด้ านสวัสดิภาพสัตว์ คุณลักษณะด้ านสิง่ แวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัยของอาหารที่
มีความสัมพันธ์ กับความตังใจซื
้ ้อตามลาดับ นอกจากนี B้ ashaa , M. B. et al. (2015) ศึกษาทัศนคติ
ของผู้บริ โภคต่ออาหารอินทรี ย์ วัตถุประสงค์เพื่อระบุความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภคต่ออาหารอินทรี ย์ โดย
พิจารณาจากอิทธิพลของปั จจัยต่างๆ เช่น ความกังวลด้ านสิง่ แวดล้ อมความห่วงใยด้ านสุขภาพ วิถีการ
ดาเนิ น ชี วิ ต คุณ ภาพของผลิต ภัณฑ์ และบรรทัด ฐานเชิ ง อัต นัยต่อ ทัศ นคติ ต่อ อาหารอิ น ทรี ย์ กลุ่ม
ตัวอย่างได้ แก่ผ้ บู ริ โภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย์ 50 รายจากสองเมืองใหญ่ ๆ ในอินเดียตอนใต้ ได้ แก่
เจนไนและบังกาลอร์ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ความห่วงใยด้ านสิ่งแวดล้ อมสุขภาพ กังวลและวิถี
การดาเนินชีวิตเป็ นแรงจูงใจที่ระบุไว้ มากที่ สดุ สาหรับการซื ้ออาหารอินทรี ย์ และPawel Bryla (2016)
ศึกษาการบริ โภคอาหารอินทรี ย์ในโปแลนด์ : แรงจูงใจและอุปสรรค วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้ านการ
บริ โภคอาหารอินทรี ย์ในโปแลนด์ กลุม่ ตัวอย่าง 1,000 ราย มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป พบว่า ผู้บริ โภคชาว
โปแลนด์เชื่อมัน่ ว่าอาหารอินทรี ย์มีราคาแพงกว่ามีสขุ ภาพดี เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น อร่ อย และ
มีความน่าเชื่อถือมากกว่าอาหารธรรมดา ผู้บริ โภคเชื่อว่าอาหารอินทรี ย์อยุภ่ ายใต้ การควบคุมที่เข้ มงวด
และมี การผลิตในแบบดัง้ เดิม ลักษณะที่สาคัญที่สุดของอาหารอิ นทรี ย์คือ ความมี สุขภาพดี และมี
คุณภาพสูง ความน่าเชื่อถือของอาหารอินทรี ย์ขึ ้นอยูก่ บั รสแบบธรรมชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ
ติดฉลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการมีตรามาตรฐานอินทรี ย์ของยุโรป
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Ferdinand F. Wirth. (2014) ศึกษาConsumers’ Shrimp Purchasing Preferences. เพื่อวัด
ความสาคัญ เชิ ง เปรี ย บเทีย บของคุณ ลัก ษณะของกุ้งที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคในตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องสหรั ฐ ฯ
เปรี ยบเทียบกับเชือ้ ชาติ กลุม่ ตัวอย่าง 5,000 ครั วเรื อน มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป ในภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของสหรัฐอเมริ กาจาก Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North
Carolina, South Carolina และ Tennessee โดยใช้ Conjoint Analysis ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกือบทังหมด
้
(96%) ระบุว่าสมาชิกในครัวเรื อนของพวกเขากินกุ้งและ 84% ซื ้อกุ้งเพื่อ
การบริ โภคที่บ้าน และกุ้งที่มีขนาดใหญ่ (26-35 ตัวต่อปอนด์) และกุ้งสดทังตั
้ วเป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคชื่นชอบ
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ตารางที่ 4 งานวิจยั จากการตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ โดยใช้ แบบจาลองโลจิต (Logit Model)
และ แบบจาลองอื่นๆ
นัฐฐยา

พงศกร กาญจนา

Houston

(2557)
พฤติกรรม
สีเขียว

(2557)
ทุเรี ยน

(2549)
มะม่วง
น ้าดอกไม้

and Li
(2541)
กุ้ง

√
√

√
√

√
√

ประเด็นการศึกษา
ผลิตภัณฑ์/สิง่ ที่สนใจ
เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
Logit Model
Conjoint Analysis
Anova
Custer Analysis
Factor Analysis
Probit Model
สัมพันธภาพของเพียร์ สนั
วิเคราะห์ SWOT
Tows Matrix
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่
การศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทน

√
√

Cicia et al

Bashaa

Pawel

กมลนาฎย์

สโรชา

(2553)
อาหาร
อินทรี ย์

M.B. et al
(2558)
อาหาร
อินทรี ย์

(2559)
อาหาร
อินทรี ย์

(2554)
กุ้ง
พรี เมี่ยม

(2555)
กุ้ง
พรี เมี่ยม

√
√

√
√

√
√

√

√

Yue.

Pittawat

Ferdinand

C. et al
(2553)
มันฝรั่ง

and Salinee
(2559)
อาหาร
อินทรี ย์

F.Wirth
(2557)
กุ้ง

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

ที่มา: จากการตรวจเอกสาร

√
√
√
√
√

√
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด
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บทที่ 3
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์
กุ้งอินทรี ย์ (organic marine shrimp) หมายถึง ที่ได้ จากการเลี ้ยงภายใต้ หลักการระบบอินทรี ย์
การเลี ้ยงกุ้งระบบอินทรี ย์ (organic shrimp farming)หมายถึง การเลี ้ยงกุ้งที่มีหลักการจัดการ
ผลิตแบบองค์รวม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื ้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถปล่อยกุ้งได้ ไม่
เกิน 15 ตัว เน้ นการใช้ วสั ดุธรรมชาติ หลีกเลีย่ งการใช้ วตั ถุดิบสังเคราะห์ ไม่ใช้ สิ่งมีชีวิตที่ได้ มาจากการ
ดัดแปรพันธุกรรมหรื อพันธุวิศวกรรม (กรมประมง, 2550)

กระบวนการเลี ้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ (extensive shrimp farming) หมายถึง การเลี ้ยงกุ้งภายใต้ การ
ควบคุมกระบวนการผลิต โดยไม่ให้ อาหารและอากาศ(กรมประมง, 2550)
กระบวนการเลี ้ยงกุ้งแบบกึ่งธรรมชาติ (semi - extensive shrimp farming) หมายถึง การ
เลี ้ยงกุ้งทะเลภายใต้ การควบคุมกระบวนการผลิต ที่มีการปล่อยเสริ มกุ้งโดยมีความหนาแน่นของกุ้งไม่เกิน
10 ตัว ต่อตารางเมตร โดยให้ หรื อไม่ให้ อาหารและอากาศก็ได้ (กรมประมง, 2550)
กระบวนการเลี ้ยงกุ้งแบบพัฒนา (intensive shrimp farming) หมายถึง การเลี ้ยงกุ้งทะเลภายใต้ การ
ควบคุมกระบวนการผลิต โดยมีอตั ราความหนาแน่นของกุ้งไม่เกิน 15 ตัวต่อตารางเมตร ให้ อาหารและอากาศ
อย่างเพียงพอ(กรมประมง, 2550)
เกณฑ์ กาหนด
1. หลักการผลิต
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1.1 มีคมู่ ือขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานการเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์
1.2 ฟื น้ ฟูและรักษาคุณภาพที่ดีของดินและน ้าในบ่อเลี ้ยง
1.3 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ภายในฟาร์ มโดยรวม
1.4 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์รอบข้ าง
1.5 มีแนวกันชนที่สามารถป้องกันการปนเปื อ้ นจากการผลิตแบบอื่น
1.6 ป้องกันและหลีกเลีย่ งการปฎิบตั ิที่ทาให้ เกิดมลพิษทางสิง่ แวดล้ อม
1.7 ยึดหลักการเลี ้ยงที่ประหยัดพลังงาน
1.8 ปั จจัยการผลิตต้ องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม
1.9 ต้ องทาการเลี ้ยงในระบบอินทรี ย์เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของอายุก้ งุ ที่
อยูใ่ นระบบการผลิตทังหมด
้
1.10 ในพื ้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถปล่อยกุ้งได้ ไม่เกิน 15 ตัว
2. การปรับเปลีย่ นเป็ นการผลิตระบบอินทรี ย์
มีระยะการปรับเปลี่ยนอย่างน้ อย 1 รอบการผลิต (จากเตรี ยมบ่อจนจับขาย) และขึ ้นอยู่กับ
ประวัติการใช้ พื ้นที่
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3. การเลือกสถานที่ตงฟาร์
ั้ ม
3.1 ต้ องไม่ตงอยู
ั ้ พ่ ื ้นที่ห้ามเลี ้ยง
3.2 เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมในการเลี ้ยงระบบอินทรี ย์
3.3 มีแนวกันชนระหว่างบ่อเลี ้ยงระบบอินทรี ย์กบั ระบบอื่นในระยะที่ไม่ทาให้ เกิดการ
ปนเปื อ้ น
3.4 สถานที่ตงฟาร์
ั ้ มต้ องไม่อยูใ่ นเขตอิทธิพลของแหล่งมลพิษ
3.5 แหล่งน ้าต้ องไม่มีสภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื ้อนของวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรและสารปนเปื อ้ นต่างๆ
4. การคัดเลือกและปล่อยลูกกุ้ง
4.1 เลือกใช้ ก้ งุ ที่มีความต้ านทานโรค
4.2 ห้ ามใช้ ลกู กุ้งที่มาจากการดัดแปลงทางพันธุกรรม
4.3 เมื่อมีโรคเพาะฟั กและอนุบาลลูกกุ้งระบบอินทรี ย์แล้ ว ต้ องใช้ ลกุ กุ้งจากโรงเพาะ
ฟั กและอนุบาลระบบอินทรี ย์
4.4 มีหนังสือกากับการจาหน่ายลูกพันธุ์ก้ งุ (FMD)
4.5 ปล่อยลุกกุ้งในอัตราความหนาแน่นไม่เกิน 15 ตัวต่อตารางเมตร
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4.6 กรณีที่เกิดปั ญหาระหว่างการเลี ้ยงและทาให้ จานวนกุ้งในบ่อลดลง ห้ ามปล่อย
ลูกกุ้งเสริ มในการเลี ้ยงรุ่นนัน้
มาตรฐานการเพาะเลีย้ งกุ้งอินทรีย์ของไทย
หน่วยงานที่มีมาตรฐานการเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ในไทยมี 5 หน่วยงาน (เชาว์ และคณะ, 2548)
ดังนี ้
1.กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีขอบข่ายคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ก้ ุงทะเลอิ นทรี ย์จาก
การเพาะเลี ้ยงครอบคลุมขันตอนการผลิ
้
ตกุ้งทะเลในระดับฟาร์ ม การเก็บเกี่ยวการผลิต การขนส่ง การ
แปรรูป และการแสดงฉลาก ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม (กรมประมง, 2547)

ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์ของกรมประมง
ที่มา: เชาว์และคณะ(2548)

ประกอบด้ วย 6 มาตรฐาน ดังนี ้
1.1 มาตรฐานโรงเพาะฟั กและอนุบาลกุ้งทะเลระบบอินทรี ย์
1.2 มาตรฐานการเลี ้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรี ย์
1.3 มาตรฐานการเลี ้ยงกุ้งธรรมชาติระบบอินทรี ย์
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1.4 มาตรฐานการผลิตอาหารกุ้งอินทรี ย์
1.5 มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษากุ้งทะเลหลังการจับและการขนส่งตามระบบ
อินทรี ย์
1.6 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงอินทรี ย์
2. สานักงานมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์ (มกท.) มี มาตรฐานการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเลอิ นทรี ย์ เป็ น
มาตรฐานเฉพาะสาหรั บการเพาะเลี ้ยงสัตว์ น ้าอิ นทรี ย์ เป็ นหน่วยงานรั บรองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์
ภาคเอกชน ที่ได้ รับการรั บรองจากสหพันธ์ เกษตรอิ นทรี ย์นานาชาติ (International Federation of
Organic Agricultural Movement: IFOAM)

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์ของสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์แห่งประเทศไทย (มกท.)
ที่มา: เชาว์และคณะ(2548)
3. Naturland เป็ นหน่วยงานรับรองของเอกชนในเยอรมนี ซึง่ เป็ นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์ภาคเอกชนที่ได้ รับการรับรองจากสหพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (International
Federation of Organic Agricultural Movement: IFOAM)
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ภาพที่ 5 เครื่ องหมายมาตรฐาน Naturland
ที่มา: เชาว์และคณะ (2548)
4. มาตรฐานขององค์กรความร่ วมมือระหว่าง Naturland, Swiss Import Promotion Programme –
SIPPO และ Institute for Marketecology – IMO ซึ่งใช้ ชื่อว่า International Standards for Organic
Aquaculture Part Production of Shrimp
5. สมาคมดิน (Soil Association) เป็ นองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้ านอาหารและฟาร์ ม
อินทรี ย์ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร สมาคมดินมีร่างมาตรฐานกุ้งซึ่งรวมกุ้งกุลาดาและกุ้งชนิดอื่ น โดยเป็ น
มาตรฐานที่เพิ่มเติมจากมาตรฐานการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าอินทรี ย์แบ่งออกเป็ น 3กลุม่ คือ แบบดังเดิ
้ ม แบบกึ่ง
พัฒนา และแบบพัฒนา สมาคมดินเป็ นหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ภาคเอกชนที่ได้ รับการ
รับรองจากสหพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agricultural
Movement: IFOAM)
หลักการเกษตรอินทรีย์ (Principles of Organic Agriculture)
หลักการเกษตรอิ นทรี ย์ที่มีการนามาอ้ างอิ งกันอย่างกว้ างขวาง คือ หลักการของสหพันธ์
เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agricultural Movement: IFOAM)
ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการย่อย 4 ประการ (กรมประมง, 2550) คือ
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1. หลักการด้ านสุขภาพ (Principle of Health) เกษตรอินทรี ย์ต้องเพิ่มพูนสุขภาพทังของดิ
้
น
พืช สัตว์ คน และของโลก
2. หลักการด้ านนิเวศวิทยา (Principle of Ecology) เกษตรอินทรี ย์ต้องอยู่บนพื ้นฐานระบบนิเวศที่
หมุนเวียนเป็ นวัฏจักรไม่หยุดนิ่ง
3. หลักการด้ านความเป็ นธรรม (Principle of Fairness) เกษตรอินทรี ย์ต้องตังอยู
้ ่บนความเป็ นธรรม มี
การแบ่งปั นใช้ ประโยชน์จากสิง่ แวดล้ อมซึง่ เป็ นของส่วนรวม ให้ คนและสัตว์ได้ รับโอกาสในชีวิต
4. หลักการด้ านความดูแลเอาใจใส่ (Principle of Care) เกษตรอิ นทรี ย์ต้ องมี การจัดการอย่าง
ระมัดระวังรับผิดชอบในการป้องกันสุขภาพและความเป็ นอยู่ของชนรุ่ นปั จจุบนั และอนาคตรวมทัง้
จัดการป้องกันสิง่ แวดล้ อมล่วงหน้ า
หลักการข้ างต้ นได้ นามาใช้ เป็ นกรอบในการส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรอิ นทรี ย์ รวมทังการจั
้
ดท า
ข้ อกาหนดของมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบและรับรอง ข้ อกาหนดที่สาคัญ (กรมประมง, 2550) คือ
1. ห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะ
2. อนุญาตให้ ใช้ สารบางชนิดในการผลิตและการแปรรูป
3. ใช้ ระบบจัดการผลิตแบบองค์รวม (holistic)
4. ห้ ามใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
5. ห้ ามใช้ ฮอร์ โมนสังเคราะห์
6. ห้ ามใช้ สงิ่ ดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)
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7. มีสวัสดิภาพสาหรับสัตว์
8. มีการจดบันทึกข้ อมูลเพื่อตรวจสอบย้ อนกลับ
องค์กรที่มีบทบาทด้ านเกษตรอินทรี ย์ระดับสากล (กรมประมง, 2550) ได้ แก่
1. สหพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movements, IFOAM)
2. สภาสหภาพยุโรป (European Union Council)
3. โครงการอินทรี ย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (The United States Department of
Agriculture's National Organic Program, USDA/NOP)
4. กระทรวงเกษตร ป่ าไม้ และประมงของญี่ปนุ่ (The Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries, MAFF)
5. โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (The Codex Alimentarius
Commission, Codex)
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ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบมาตรฐานระบบการเพาะเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ และกุ้งทัว่ ไป
ข้ อกาหนด

กุ้งอินทรีย์

กุ้งทั่วไป

สายพันธุ์พื ้นเมือง ได้ แก่
กุ้งกุลาดา
ห้ ามใช้

ไม่ระบุ

3.เคมีภณ
ั ฑ์สงั เคราะห์ในการเพาะเลี ้ยง/
สารเคมีสงั เคราะห์ในกระบวนการแปรรูป
4.ยาปฎิชีวนะ

ห้ ามใช้

ใช้ ได้ แต่ควบคุม
ปริ มาณสารตกค้ าง
ใช้ ได้ แต่ควบคุม
ปริ มาณสารตกค้ าง

5.ฮอร์ โมนสังเคราะห์
6.อาหารกุ้ง/สารที่ใช้ จดั การฟาร์ มที่มี
การดัดแปลงพันธุกรรม(GMOs)
7.การปนเปื อ้ นจากสิง่ แวดล้ อม
8.รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ห้ ามใช้
ห้ ามใช้

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

กาหนดชัดเจน
กาหนดชัดเจน

กาหนดชัดเจน
ไม่ระบุ

9.การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์
10.แรงงานถูกต้ องตามกฏหมาย
11.การค้ าที่เป็ นธรรม
12.มาตรฐาน

กาหนดชัดเจน
กาหนดชัดเจน
กาหนดชัดเจน
สัตว์น ้าอินทรี ย์

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
CoC,

กาหนดชัดเจน
กรมประมง,มกท.,Naturland,

GAP,
Q mark
ไม่ระบุ
กรมประมง

1.พ่อ/แม่พนั ธุ์ก้ งุ
2.ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยหมักจากขยะในเมือง

13.การดูแลหลังจากจับและจาหน่าย
14.การตรวจรับรอง

ห้ ามใช้

Soil Association
ที่มา: กมลนาฏย์ (2554)

ใช้ ได้ ไม่จากัด
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ กษาเรื่ องพฤติ กรรมและปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสินใจซื อ้ กุ้ งอิ นทรี ย์ ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบจาลองโลจิต การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จากประชากรที่ซื ้อและไม่ซื ้อ
กุ้งอินทรี ย์แต่ร้ ู จัก รู้ ราคา และสถานที่ขาย โดยแบ่งเป็ นผู้ซื ้อจานวน 200 ตัวอย่าง และไม่ซื ้อ จานวน
200 ตัวอย่าง ผลการศึกษาในบทนี ้แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ข้ อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการสารวจข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ที่ซื ้อมีอายุ 18-30 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน
119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69 มีรายได้
รวมทังครอบครั
้
วต่อเดือน 70,001ถึง80,000 จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79 และกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ที่ไม่ซื ้อพบว่า มี อายุต่ากว่า 30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีสดั ส่วนเท่ากัน คือ จานวน 77 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63 จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 มีรายได้ รวมทังครั
้ วเรื อนต่อเดือน 80,001ขึ ้นไป
จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82 และจากการศึกษาความสัมพันธ์ โดยนาปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
อาชีพ รายได้ รวมทังครอบครั
้
วต่อเดือน มาหาความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมของผู้ซื ้อ ได้ แก่ ความถี่ในการ
ซื ้อกุ้งอินทรี ย์(ครัง้ /เดือน) ปริ มาณที่ซื ้อ และชนิดกุ้งอินทรี ย์ที่ซื ้อ พบว่า มีเพียงอาชีพ มีความสัมพันธ์ กับ
ความถี่ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์(ครัง้ /เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เท่านัน้ (ภาคผนวก ก)
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ ของปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอาชีพกับความถี่ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์
(ครัง้ /เดือน)

อาชีพ
student

goverment

office

business

Total

Count

ความถี่ในการซือ้ กุ้งอินทรีย์(ครัง้ /เดือน)
1
2
3
4
5
3.00 0.00 0.00 0.00 1.00
75.00 0.00
1.50 0.00
19.00 9.00
61.29 29.03

% of Total
Count
% within Occupation
% of Total

9.50 4.50 1.00 0.50
77.00 28.00 12.00 1.00
64.71 23.53 10.08 0.84
38.50 14.00 6.00 0.50

0.00
1.00
0.84
0.50

15.50
119.00
100.00
59.50

Count
% within Occupation
% of Total
Count

21.00 18.00 5.00 1.00
45.65 39.13 10.87 2.17
10.50 9.00 2.50 0.50
120.00 55.00 19.00 3.00

1.00
2.17
0.50
3.00

46.00
100.00
23.00
200.00

1.50
1.50

100.00
100.00

Pearson Chi-Square
Asymp. Sig. (2-sided)
ที่มา: จากการคานวณ

60.00 27.50
60.00 27.50
23.9004
0.0210

0.00 25.00
0.00 0.50
1.00 0.00
3.23 0.00

4.00

% within Occupation
% of Total
Count
% within Occupation

% within Occupation
% of Total

0.00
0.00
2.00
6.45

รวม

9.50 1.50
9.50 1.50

100.00
2.00
31.00
100.00
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พฤติกรรมการบริโภคของผู้ท่ ซี อื ้ กุ้งอินทรีย์
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของผู้ที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ พบว่ามีผ้ ทู ี่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ จานวน 200 คน
เหตุผ ลที่เ ลือกซื ้อกุ้ง อิน ทรี ย์เพราะเชื่อ ว่าปลอดสารเคมีจริ ง จานวน 110 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 55
ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์ จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 คิดว่ากุ้งธรรมดาและกุ้งอินทรี ย์
แตกต่างกัน จานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 27 ตามลาดับ (ตารางที่7) ความถี่ ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์
พบว่าผู้ซื ้อส่วนใหญ่ซื ้อ 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 ซื ้อ 2 ครัง้ ต่อเดือน จานวน
55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27 และซื ้อ 3 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ตามลาดับ (ตารางที่
8) โดยปริ มาณที่ซื ้อ 1 กิโลกรัมต่อ ครั ง้ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 51 ซื ้อ2 กิโลกรัมต่อครัง้
จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41 และซื ้อ 3 กิโลกรั มต่อครั ง้ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8
ตามลาดับ (ตารางที่ 9) ส่วนใหญ่ซื ้อกุ้งขาวแวนนาไม จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56 กุ้งกุลาดา
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27 และกุ้งแชบ๊ วย จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17 ตามลาดับ (ตารางที่10)
โดยทราบว่ามาจากการเพาะเลี ้ยง จานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลี ้ยงแบบ
ใด จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 และมาจากการเลี ้ยงตามธรรมชาติ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
1 ตามลาดับ (ตารางที่11) ราคากุ้งอินทรี ย์ที่จ่ายไปล่าสุด ราคา 500 บาทต่อกุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว จานวน
85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43 รองลงมาราคา 400 บาทต่อกุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ
19 ราคา และราคา 600 บาทต่อกุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 ตามลาดับ
(ตารางที่12) ส่วนใหญ่ซื ้อจากร้ านจาหน่ายอาหารทะเล จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38 ซูปเปอร์ มา
เก็ ต จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36 และร้ านเลมอนฟาร์ ม จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23
ตามลาดับ (ตารางที่13) เหตุผลที่ซื ้อจากแหล่งจาหน่ายดังกล่าวเนื่องจาก คุณภาพเชื่อถือได้ จานวน
73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36 สะดวก จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 ใหม่และสด จานวน 37 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 19 ตามลาดับ (ตารางที่14)
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ตารางที่ 7 เหตุผลที่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง
เหตุผลของผู้ซอื ้

จานวน(คน)
2
110
1

ร้ อยละ
1
55
1

หาซื ้อไม่ยาก

3

2

ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์
คิดว่ากุ้งธรรมดาและกุ้งอินทรี ย์แตกต่างกัน
อื่นๆโปรดระบุ
ที่มา: จากการสารวจ

68
53
0

34
27
0

ชอบ
เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง
ราคาเหมาะสม

ตารางที่ 8 ความถี่ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่ในการซือ้ กุ้งอินทรีย์
1 ครัง้ ต่อเดือน
2 ครัง้ ต่อเดือน
3 ครัง้ ต่อเดือน
4 ครัง้ ต่อเดือน
5 ครัง้ ต่อเดือน
ที่มา: จากการสารวจ

จานวน(คน)
120
55
19
3

ร้ อยละ
60
27
9
2

3

2
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ตารางที่ 9 ปริ มาณที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง
ปริมาณที่ซอื ้ (กิโลกรัมต่ อครัง้ ต่ อเดือน)
1 กิโลกรัมต่อครัง้
2 กิโลกรัมต่อครัง้
3 กิโลกรัมต่อครัง้
ที่มา: จากการสารวจ

จานวน(คน)
103
81
16

ตารางที่ 10 ชนิดของกุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อ
ชนิดกุ้งอินทรีย์ท่ ที ่ านเลือกซือ้
กุ้งขาวแวนนาไม
กุ้งกุลาดา
กุ้งแชบ๊ วย
ที่มา: จากการสารวจ

จานวน(คน)
112
54
34

ร้ อยละ
56
27
17

ตารางที่ 11 กุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อว่ามาจากการเลี ้ยงแบบใด
รายการ
การเพาะเลี ้ยง
เลี ้ยงตามธรรมชาติ
ไม่ทราบ
ที่มา: จากการสารวจ

คน
134
2
64

ร้ อยละ
67
1
32

ร้ อยละ
51
41
8
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ตารางที่ 12 ราคากุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างจ่ายไปล่าสุด
รายการ
กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.

ราคาที่จ่าย
400
400
500

จานวน(คน)
38
7
85

ร้ อยละ
19
4
43

กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.

550

3

2

กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 30 ตัว / กก.

600
600
800

36
4
4

18
2
2

กุ้งอินทรี ย์ 25 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 15 ตัว / กก.
ที่มา: จากการสารวจ

800
1000

22
7

11
4

ตารางที่ 13 แหล่งซื ้อกุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อ
ท่ านซือ้ กุ้งอินทรีย์จากแหล่ งซือ้ ในที่ใดมากที่สุด
ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต
ร้ านจาหน่ายอาหารทะเล

จานวน(คน) ร้ อยละ
72
36
76
38

ร้ านจาหน่ายสินค้ าปลอดสารพิษ
ออนไลน์
เกษตรกรโดยตรง
เลมอนฟาร์ ม

6
0
0
46

3
0
0
23

อื่นๆ
ที่มา: จากการสารวจ

0

0
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ตารางที่ 14 เหตุผลที่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์จากแหล่งที่เลือกซื ้อ
รายการ
ราคาถูก
ทางผ่าน
สะดวก

จานวน(คน) ร้ อยละ
0
0
22
11
68
34

คุณภาพเชื่อถือได้

73

36

ใหม่และสด
ที่มา: จากการสารวจ

37

19

พฤติกรรมการบริโภคของผู้ท่ ไี ม่ ซอื ้ กุ้งอินทรีย์
จากการศึก ษาพฤติ กรรมการบริ โภคของผู้ที่ ไ ม่ซื อ้ กุ้ง อิ น ทรี ย์ พบว่ามี ผ้ ูที่ ไม่ ซื อ้ กุ้งอิ น ทรี ย์
จานวน 200 คน เหตุผลที่ไม่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์ จานวน 141 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 71 ไม่เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 และคิดว่ากุ้งธรรมดา
และกุ้งอิ นทรี ย์ไม่แตกต่างกัน จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 19 ตามลาดับ (ตารางที่15) ชนิดกุ้ง
อินทรี ย์ที่พบเห็นอันดับแรกคือ กุ้งขาวแวนนาไม จานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67 รองลงมาเป็ นกุ้ง
แชบ๊ วย จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17 และกุ้งกุลาดา จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 ตามลาดับ
(ตารางที่16) โดยทราบว่ามาจากการเพาะเลี ้ยง 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลี ้ยง
แบบใด จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 และมาจากการเลี ้ยงแบบธรรมชาติ จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3 ตามลาดับ (ตารางที่17) ราคากุ้งอินทรี ย์ที่พบเห็นล่าสุด 450 บาทต่อ 40 ตัว จานวน 66 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33 ราคา 600 บาทต่อ 40 ตัว จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21 และราคา 500 บาทต่อ
45ตัว จ านวน 29 คน คิด เป็ นร้ อยละ 15 ตามลาดับ (ตารางที่ 18) โดยในอนาคตจะซื ้อกุ้ง อิ นทรี ย์
จานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81 อีก 39 คน จะไม่ซื ้อ คิดเป็ นร้ อยละ 19 (ตารางที่19) และในอนาคต
จะบริ โภคกุ้งอินทรี ย์จานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87 และจะไม่บริ โภค จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13 (ตารางที่20)
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ตารางที่ 15 เหตุผลที่ไม่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของกลุม่ ตัวอย่าง
เหตุผลที่ไม่ ซอื ้ กุ้งอินทรีย์
ไม่ชอบ
ไม่เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง
ราคาแพง

คน
0
49
26

ร้ อยละ
0
25
13

หาซื ้อยาก

7

4

141
37
0

71
19
0

ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์
คิดว่ากุ้งธรรมดาและกุ้งอินทรี ย์ไม่แตกต่างกัน
อื่นๆโปรดระบุ
ที่มา: จากการสารวจ
ตารางที่ 16 ชนิดของกุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็น
ชนิดกุ้งอินทรีย์ท่ ที ่ านพบเห็น
กุ้งขาวแวนนาไม
กุ้งกุลาดา
กุ้งแชบ๊ วย
ที่มา: จากการสารวจ

คน
134
33
33

ร้ อยละ
67
16
17
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ตารางที่ 17 กุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็นว่ามาจากการเลี ้ยงแบบใด
รายการ
การเพาะเลี ้ยง
เลี ้ยงตามธรรมชาติ
ไม่ทราบ
ที่มา: จากการสารวจ

คน
134
7
59

ร้ อยละ
67
3
30

ตารางที่ 18 ราคากุ้งอินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็นล่าสุด
รายการ
กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.

ราคาที่พบ จานวน(คน)
400
8
400
3
450
66

ร้ อยละ
4
2
33

กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 40 ตัว / กก.
กุ้งอินทรี ย์ 45 ตัว / กก.

450
500
500
600
600

5
14
29
41
4

3
7
15
21
2

กุ้งอินทรี ย์ 25 ตัว / กก.
ที่มา: จากการสารวจ

800

16

8
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ตารางที่ 19 ในอนาคตผู้ไม่ซื ้อจะซื ้อกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่
รายการ
ซื ้อ
ไม่ซื ้อ
ที่มา: จากการสารวจ

คน
161
39

ร้ อยละ
81
19

ตารางที่ 20 ในอนาคตผู้ไม่ซื ้อจะบริ โภคกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่
รายการ
บริ โภค
ไม่บริ โภค
ที่มา: จากการสารวจ

คน
173

ร้ อยละ
87

27

13

ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่องปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ กุ้งอินทรีย์
จากการสารวจพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง 400 คน ให้ ความสาคัญในเรื่ องของไม่มีสารตกค้ างในร่ างกาย
ในระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.47 ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ มี ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.45 บอกแหล่งที่มา
ของกุ้งอิ นทรี ย์ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/มีความคุ้มค่า มี ระดับค่าเฉลี่ยที่
4.26 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงานราชการ มีระดับค่าเฉลีย่ ที่ 3.89 ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
จากสือ่ ต่างๆ มีระดับค่าเฉลีย่ ที่ 3.66 มีตรารับรองมาตรฐาน GAP มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.64 และอาหาร
ปลอดภัยเป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง มีระดับค่าเฉลีย่ ที่ 3.41 ตามลาดับ (ตารางที่21)
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ตารางที่ 21 ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่องปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ กุ้งอินทรีย์
อาหารปลอดภัยเป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ
ไม่มีสารตกค้ างในร่างกาย

ค่ าเฉลี่ย
3.41
4.45
4.47

มีตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงานราชการ

3.89

มีตรารับรองมาตรฐาน GAP
บอกแหล่งที่มาของกุ้งอินทรี ย์
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ

3.64
4.43
3.66

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/มีความคุ้มค่า
ที่มา: จากการสารวจ

4.26

จากการสอบถามผู้ซื ้อ จานวน 200 คน เกี่ยวกับราคากุ้งอินทรี ย์ขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ที่ผ้ ูซื ้อ
เต็มใจจ่าย พบว่า กลุม่ ผู้ซื ้อส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายอยู่ที่ราคา 500 บาทต่อ 1กิโลกรัม จานวน 124 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 62 รองลงมาคือ 400 บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ราคา 450บาท
ต่อ1กิโลกรัม จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11 ราคา 350 บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
3 ราคา 600บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 และราคา 300 บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน
2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ (ตารางที่22) จากการสอบถามผู้ที่ไม่ซื ้อ จานวน 200 คน พบว่า
กลุม่ ผู้ไม่ซื ้อส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายอยู่ที่ราคา 300 บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน 69 คิดเป็ นร้ อยละ 34 ราคา 350
บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 ราคา 400บาทต่อ 1กิโลกรัม จานวน 55 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 28 ราคา 250 บาทต่อ 1กิ โลกรัม 11 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ5 ราคา 450 บาทต่อ 1กิโลกรั ม
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 และ500 บาทต่อ1กิโลกรัม จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ
(ตารางที่23) โดยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 400 คน ต้ องการความรู้เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น (ตารางที่24) โดย
ผู้ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลในเรื่ องแหล่งจาหน่าย จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 วิธีการเพาะเลี ้ยง
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39 ข้ อมูลเกี่ยวกับราคา จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13 ประโยชน์ต่อ
สุขภาพ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9 มาตรฐานคุณภาพ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5 และประโยชน์
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ต่อสิ่งแวดล้ อม จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ (ตารางที่25) สาหรั บผู้ที่ไม่ซื ้อกุ้งอิ นทรี ย์
ต้ องการทราบข้ อมูลในเรื่ องวิธีการเพาะเลี ้ยง จานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77 ข้ อมูลเกี่ยวกับราคา
จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57 ประโยชน์ ต่อสุขภาพ 68 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 34 แหล่งจาหน่าย
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 ประโยชน์ต ่อ สิ่งแวดล้ อ ม จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 8 และ
มาตรฐานคุณภาพ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5 ตามลาดับ (ตารางที่26) ผู้ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46 โทรทัศน์ จานวน 77
คน คิดเป็ นร้ อยละ 38 หนังสือพิมพ์ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17 และนิตยสาร จานวน 15 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 15 ตามลาดับ (ตารางที่27) ผู้ที่ไม่ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ผ่านทางโทรทัศน์
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 สือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37 นิตยสาร จานวน
13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6 และหนังสือพิมพ์ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6 ตามลาดับ (ตารางที่28)
เปรียบเทียบตัวแปรอิสระเกี่ยวกับระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ
ซือ้ กุ้งอินทรีย์
จากการเปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่ใช้ ในแบบจาลองเกี่ ยวกับระดับคะแนนความสาคัญของ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ มีระดับ
ค่าเฉลี่ยที่ 4.44 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงานราชการ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.85 ได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.63 มีตรารับรองมาตรฐาน GAP มีระดับค่าเฉลี่ยที่
3.62 อาหารปลอดภัยเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.43 และกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่
ซื ้อให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.46 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงาน
ราชการ มีระดับค่าเฉลีย่ ที่ 3.93 ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.69 มีตรารับรอง
มาตรฐาน GAP มีระดับค่าเฉลีย่ ที่ 3.67 และอาหารปลอดภัยเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง มีระดับ
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.39 ตามลาดับ (ตารางที่29)
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ตารางที่ 22 ถ้ ากุ้งธรรมดาขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 250 บาท กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อเต็มใจจ่าย
ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคาเท่าไหร่
ซือ้
ราคาที่เต็มใจจ่ าย
250 บาท

คน
0

ร้ อยละ
0

300 บาท
350 บาท
400 บาท
450 บาท

2
6
41
22

1
3
20
11

500 บาท
600 บาท
ที่มา: จากการสารวจ

124
5

62
3
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ตารางที่ 23 ถ้ ากุ้งธรรมดาขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 250 บาท กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซื ้อ
เต็มใจจ่ายในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์ขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคาเท่าไหร่
ไม่ ซอื ้
ราคาที่เต็มใจจ่ าย
250 บาท

คน
11

ร้ อยละ
5

300 บาท
350 บาท
400 บาท
450 บาท

69
60
55
4

34
30
28
2

500 บาท
600 บาท
ที่มา: จากการสารวจ

1
0

1
0

ตารางที่ 24 กลุม่ ตัวอย่างต้ องการทราบความรู้เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น
รายการ
คน
ต้ องการ
400
ไม่ต้องการ
0
ที่มา: จากการสารวจ

ร้ อยละ
100
0
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ตารางที่ 25 กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ในเรื่ องต่อไปนี ้
ซือ้
รายการ
มาตรฐานคุณภาพ
วิธีการเพาะเลี ้ยง

คน
9
78

ร้ อยละ
5
39

ข้ อมูลเกี่ยวกับราคา
แหล่งจาหน่าย
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อม

25
132
17
1

13
66
9
1

0

0

อื่นๆ
ที่มา: จากการสารวจ

ตารางที่ 26 กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ในเรื่ องต่อไปนี ้
ไม่ ซอื ้
รายการ
มาตรฐานคุณภาพ
วิธีการเพาะเลี ้ยง

คน
9
154

ร้ อยละ
5
77

ข้ อมูลเกี่ยวกับราคา
แหล่งจาหน่าย
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อม

114
31
68
15

57
16
34
8

0

0

อื่นๆ
ที่มา: จากการสารวจ
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ตารางที่ 27 กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อต้ องการทราบผ่านสือ่ ดังต่อไปนี ้
ซือ้
รายการ
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์

คน
77
17

ร้ อยละ
38
17

นิตยสาร
วิทยุ
สือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ
ที่มา: จากการสารวจ

15
0
91

15
0
46

ตารางที่ 28 กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซื ้อต้ องการทราบผ่านสือ่ ดังต่อไปนี ้
ไม่ ซอื ้
รายการ
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร

คน
100
12
13

ร้ อยละ
50
6
6

วิทยุ
สือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ
ที่มา: จากการสารวจ

0
75

0
37
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ตารางที่ 29 เปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระเกี่ยวกับระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ตัวแปรอิสระในเรื่องระดับคะแนนความสาคัญ
ของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ กุ้งอินทรีย์
อาหารปลอดภัยเป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ
มีตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงานราชการ
มีตรารับรองมาตรฐาน GAP
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ
ที่มา: จากการสารวจ

ค่ าเฉลี่ย
ซือ้
3.43

ไม่ ซอื ้
3.39

4.44
3.85
3.62
3.63

4.46
3.93
3.67
3.69

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ กุ้งอินทรีย์
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ ผู้ศึกษาได้ เลือกตัวแปรอิสระที่มี ความสาคัญ
กับตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เพื่อหาตัวแปรอิสระที่ใช้ ในแบบจาลอง นาตัวแปรอิสระที่ใช้
ในการวิเ คราะห์ ทัง้ หมด 10 ตัว ได้ แ ก่ อาชี พ ของผู้บ ริ โภค ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ สาหกิ จ (OCC1)
พนักงานบริ ษัทเอกชน (OCC2) ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (OCC3) ราคากุ้งอินทรี ย์ที่ผ้ บู ริ โภคจ่าย (PRICE)
จานวนสมาชิกในบ้ านของผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี (NUMC) ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับสุขภาพ
(HEALTH) ระดับ คะแนนความส าคัญ ในเรื่ อ งอาหารปลอดภัย เป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคกัง วลเมื่ อ ซื อ้ กุ้ ง
(SAFETY) กุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
จากสือ่ ต่างๆ (INFOR) มีตรารับรองมาตรฐาน GAP (GAP) มาประมาณโดยใช้ แบบจาลองโลจิต ผลการศึกษา
พบว่า มีตวั แปรอิสระที่มีนยั สาคัญเพียง 4 ตัว คือ ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องอาหารปลอดภัย
เป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง (SAFETY) มีค่านัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95
ราคากุ้งอินทรี ย์ที่ผ้ บู ริ โภคยอมจ่าย (PRICE) มีคา่ นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 99
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พนักงานบริ ษัทเอกชน (OCC3) มีคา่ นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และกุ้งอินทรี ย์
ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) มีค่านัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้ อยละ 90 (ตารางที่30) จากการประมาณค่าพบว่าค่าสถิติ McFadden R-squared เท่ากับ 0.632084
หมายความว่า การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ ด้วยตัวแปรอิสระทังหมดในสมการ
้
ได้ 63.2084% จากการทดสอบค่า Likelihood ratio test มีค่า 350.5019 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ด้ วยระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ณ Degree of freedom เท่ากับ 10 และจากค่าแสดงประสิทธิ ภาพ
ในการทานายผลของสมการพบว่ามีความแม่นยาที่ร้อยละ 88.75 อยูใ่ นระดับที่มาก
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ตารางที่ 30 ผลการประมาณค่าโดยใช้ แบบจาลองโลจิตในทุกตัวแปรที่ศกึ ษาและค่า Marginal Effect
Explanatory Variable
C

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob

Marginal effect

-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

=

%Incorrected

=

11.25

400

Number of Consumer's Decision to Buy Organic Shrimp

=

200

ที่มา: จากการคานวณ
ความน่าจะเป็ นของกลุม่ ตัวอย่างทุกคน พบว่า มีโอกาสจะซื ้อกุ้งอินทรี ย์ เท่ากับ 0.2497 คิดเป็ นร้ อยละ
24.97% จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถหาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของตัวแปรที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
แบบจาลองโลจิตที่ประมาณการมาแสดงให้ เห็นว่ า
1. ระดับคะแนนความสาคัญ ในเรื่ อ งอาหารปลอดภัยเป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ โภคกังวลเมื่ อ ซื ้อกุ้ง
(SAFETY) พบว่ามีคา่ สัมประสิทธิ์ เป็ นบวก และมีระดับนัยสาคัญที่ 95% ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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คือ หากผู้บริ โภคกังวลมากในเรื่ องอาหารปลอดภัยเมื่อซื ้อกุ้งผู้บริ โภคน่าจะมีโอกาสซื ้อกุ้งอินทรี ย์มาก
ขึ ้น และจากการคานวณหาค่า Marginal Effect มีค่าเท่ากับ 0.1546 หมายความว่า เมื่อกาหนดให้
ปั จจัยอื่นคงที่หากอาหารปลอดภัยเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง หากซื ้ออาหารมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ ้น ผู้ซื ้อจะมีโอกาสซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น 0.1546
2. ราคากุ้งอิ นทรี ย์ที่ผ้ บู ริ โภคยอมจ่าย (PRICE) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นบวก มีระดับ
นัยสาคัญที่ 99% ซึง่ ตรงข้ ามกับสมมติฐาน คือ เมื่อราคากุ้งอินทรี ย์เพิ่มมากขึ ้น ผู้บริ โภคมีโอกาสที่จะ
ซื ้อกุ้งอิ นทรี ย์ลดลง ซึ่งจากการสารวจพบว่าเหตุผลที่ผ้ ซู ื ้อเลือกซื ้อกุ้งอิ นทรี ย์เนื่อ งจาก เชื่ อว่าปลอด
สารเคมีจริ ง ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์ แต่สาหรับคนไม่ซื ้อเนื่องจาก ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้ง
อินทรี ย์ และไม่เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ งๆ และต้ องการทราบเกี่ยวกับวิธีการเพาะเลี ้ยง จะเห็นได้ ว่า
ผู้บ ริ โ ภคไม่ ไ ด้ กังวลในเรื่ อ งของราคาของกุ้ง อิ น ทรี ย์ แต่ใ ห้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งวิธี ก ารเพาะเลี ้ย ง
เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าผลผลิตเป็ นอิ นทรี ย์จริ ง และจากการคานวณหาค่า Marginal Effect มี ค่า
เท่ากับ 0.0115 หมายความว่า เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นคงที่หากราคากุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น 1 บาท ผู้ซื ้อจะ
มีโอกาสซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น 0.0115
3. บริ ษัทเอกชน (OCC2) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นลบ มีระดับนัยสาคัญที่ 95% ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ คือ ผู้บริ โภคที่ประกอบอาชีพบริ ษัทเอกชนมีโอกาสที่จะบริ โภคกุ้งอินทรี ย์ลดลง เนื่องจาก
น่าจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์น้อยกว่าอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. กุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
เป็ นบวก มี ระดับนัยสาคัญที่ 90% ซึ่งตรงกับ สมมติฐ านที่ตงไว้
ั ้ คือ หากกุ้งอิ นทรี ย์ได้ รับตรารั บรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานราชการ จะมีโอกาสในการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจากผู้บริ โภคมีความมั่นใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ และจากการคานวณหาค่า Marginal Effect มี ค่าเท่ากับ 0.1667 หมายความว่า
เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นคงที่หากกุ้งอินทรี ย์ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการเพิ่มขึ ้น
ผู้ซื ้อจะมีโอกาสซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น 0.1667
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บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศมีความใส่ใจและให้ ความสาคัญด้ านสุขภาพ
อนามัยและสิง่ แวดล้ อมในการเลือกซื ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น การใช้ ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันหรื อรักษา
โรคกุ้ง ก่อให้ เกิดปั ญหาการตกค้ างของยาปฏิชีวนะซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริ โภคและผู้ผลิต
การรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาและการเลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ยงั จากัดในผู้บริ โภคส่ว นน้ อ ยเท่านั ้น การศึกษา
ในครั ง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื ้อกุ้งอิ นทรี ย์ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทาการสารวจจากกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 400 คน แบ่งเป็ น
ผู้ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ จานวน 200 ตัวอย่าง และผู้ที่ไม่ซื อ้ กุ้งอินทรี ย์แต่ร้ ู จักกุ้งอิ นทรี ย์และแหล่งจาหน่าย
จานวน 200 ตัวอย่าง โดยข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พฤติกรรมการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์
วิเคราะห์โดยใช้ คา่ ร้ อยละ และสาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์วิเคราะห์
โดยแบบจาลองโลจิต
ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ งร้ อยละ 48 เป็ นเพศชายร้ อยละ 52 กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ซื อ้ และกลุ่ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ซื อ้ ส่ว นใหญ่ มี อ ายุ ต่ า กว่า 30 ปี ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษัทเอกชน จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่อายุต่ากว่า 15 ปี ผู้
ซื ้อมีรายได้ รวมทังครั
้ วเรื อนอยู่ระหว่าง 70,001ถึง80,000 กลุม่ ตัวอย่างไม่ซื ้อมีรายได้ รวมทังครั
้ วเรื อน
80,001ขึ ้น ไป โดยเหตุผลที่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพราะเชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง ส่วนใหญ่ซื ้อ 1 ครัง้ ต่อ
เดือน ปริ มาณที่ซื ้อในแต่ละครัง้ 1 กิโลกรัมต่อครัง้ เลือกซื ้อเป็ นกุ้งขาวแวนนาไม และทราบว่ากุ้งที่เลือก
ซื ้อมาจากการเพาะเลี ้ยง ร้ อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลี ้ยงแบบใด ร้ อยละ 32 ราคากุ้งอินทรี ย์ที่ผ้ ู
ซือ้ จ่ายไปล่าสุดอยู่ที่ร าคา 500 บาทต่อ กุ้งอิ นทรี ย์ 40 ตัว ส่วนใหญ่ ซื ้อจากร้ านจาหน่ายอาหาร
เนื่องจากคุณภาพเชื่อถือได้ ร้ อยละ 36 และสาหรับผู้ที่ไม่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดของ
กุ้งอินทรี ย์ และไม่เชื่ อว่าปลอดสารเคมีจริ ง กุ้งอิ นทรี ย์ที่ พบเห็นส่วนใหญ่ เป็ นกุ้งขาวแวนนาไม โดย
ทราบว่ามาจากการเพาะเลี ้ยง ร้ อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลี ้ยงแบบใด ร้ อยละ 30 ราคากุ้ง
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อินทรี ย์ที่กลุม่ ตัวอย่างพบอยูท่ ี่ 450 บาทต่อ 40 ตัว ซึง่ ในอนาคตคาดว่าจะซื ้อกุ้งอินทรี ย์ และจะหันมา
บริ โภคกุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น
จากการศึกษาระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัยต่างๆที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ของกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน ให้ ความสาคัญอันดับหนึ่งในเรื่ องของการไม่มีสารตกค้ างในร่ างกาย โดย
ราคาที่ผ้ ซู ื ้อเต็มใจจ่ายอยูท่ ี่ราคา 500 บาทต่อ1กิโลกรัม และกลุม่ ผู้ไม่ซื ้อส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายอยูท่ ี่ราคา
300 บาทต่อ1กิโลกรัม และต้ องการความรู้เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้น โดยผู้ซื ้อต้ องการทราบข้ อมูลใน
เรื่ องแหล่งจาหน่าย และวิธีการเพาะเลี ้ยง สาหรับผู้ที่ไม่ซื ้อกุ้งอินทรี ย์ต้องการทราบข้ อมูลในเรื่ องวิธีการ
เพาะเลี ้ยง ต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ผา่ นทางสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆผู้และทางโทรทัศน์
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอิ นทรี ย์ พบว่าตัวแปรอิสระที่มีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อ ได้ แก่ ระดับคะแนนความสาคัญในเรื่ องอาหารปลอดภัยเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง
(SAFETY) อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน (OCC3) กุ้งอิ นทรี ย์ ได้ รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ราชการ (LABEL) มีทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยกเว้ นปั จจัยด้ านราคากุ้งอินทรี ย์ที่ผ้ บู ริ โภค
ยอมจ่าย (PRICE) ที่มีทิศทางตรงกันข้ ามกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ทราบถึงพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และทาให้ ได้ ข้อเสนอแนะดังนี ้
1. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อกุ้งอินทรี ย์พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์เพราะ
เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง และทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์ โดยต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมด้ าน
แหล่งจาหน่าย และวิธีการเพาะเลี ้ยง ส่วนกลุม่ ที่ไม่ซื ้อเพราะไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์ และไม่
เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง และต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องของวิธีการเพาะเลี ้ยง ภาครัฐจึงควรจัด
ให้ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ นาเสนอ
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เกี่ ยวกับวิธีการเพาะเลี ้ยงกุ้งอิ นทรี ย์ ที่ม าของกุ้งอิ นทรี ย์ ตงแต่
ั ้ ผลิตจนถึงมื อ ผู้บริ โภค และข้ อ มูล ที่
นาเสนอจะได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคทุกอาชีพนอกเหนือจากอาชีพข้ าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ผลิต และผู้ขายในการขยายฐานลูกค้ าให้ เพิ่มมากขึ ้น
2. กุ้งอิ นทรี ย์ได้ รับตรารั บรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการจะมี โอกาสในการบริ โภคกุ้ง
อินทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจากผู้บริ โภคมีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ ภาครัฐต้ อ งมีการกาหนดให้ ก้ งุ อินทรี ย์ที่
วางจ าหน่ายต้ องได้ รับตรารับรองมาตรฐานอิ นทรี ย์จากหน่วยงานภาครั ฐเพื่อ ให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดความ
มัน่ ใจในการผลิตว่าเป็ นอินทรี ย์จริ งๆ ปลอดภัยจากสารเคมี
3. ภาครัฐควรส่งเสริ มให้ เกษตรกรหันมาผลิตกุ้งอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น เนื่องจากตลาดกุ้งอินทรี ย์ยงั
สามารถขยายตัวได้ อีก ประกอบกับผู้บริ โภคใส่ใจต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น และควรสนับสนุน
ในเรื่ องการเพิ่มแหล่งจาหน่าย กระจายตามพื ้นที่ตา่ งๆ เพื่อที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ สามารถหาซื ้อได้ งา่ ย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. การศึกษาครั ง้ นีใ้ ช้ ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง จาก
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการสารวจทางฝั่ งของปลายน ้า คือฝั่ งของผู้บริ โภค ดังนันกรณี
้
ผ้ ทู ี่
สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต ควรพิจารณาในมุมของเกษตรกรที่เป็ นฝั่ งต้ นน ้า เพื่อจะได้ ทราบปั ญหาใน
ฝั่ งของผู้ผลิต แรงจูงใจของเกษตรกรในการที่จะผลิตกุ้งอินทรี ย์ เพื่อที่จะได้ นามาวางกลยุทธ์ เพื่อหาทาง
แก้ ไขและขยายฐานการผลิตต่อไป
2. การศึกษาครั ง้ นีใ้ ช้ ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง จาก
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยสารวจจากแหล่งที่ขายกุ้งอินทรี ย์ ได้ แก่ ศุนย์
การค้ า Gateway เอกมัย, Top Supermarket ในเซ็นทรัล และร้ านเลมอนฟาร์ ม เท่านัน้ ดังนันกรณี
้
ผ้ ทู ี่
สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต ควรพิจารณาผู้บริ โภคในกลุม่ อื่นๆเพือ่ เป็ นการขยายตลาดต่อไป
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ข้ อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการสุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน (ตารางที่31) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง 193 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 48 และเป็ นเพศชาย 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52 เมื่อพิจารณากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
ซื ้อ พบว่า มี อายุ 18-30 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จานวน 65 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 32 อายุ 41 -50 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19 อายุ 61-70 ปี จานวน 11 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6 อายุ 51 -60 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4 ตามลาดับ เป็ นสมาชิกในครัวเรื อ น
จานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56 รองลงมามีสถานภาพเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ
41 และ ผู้อยูอ่ าศัย 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
จานวน 119 คิดเป็ นร้ อยละ 60 รองลงมาประกอบอาชีพค้ าขาย จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15 และนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 4
คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลาดับ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69
รองลงมาปริ ญญาโท จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 และอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน จานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87
รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 5-8 คน จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 และมีสมาชิกในครอบครัว 8
คนขึ ้นไป จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ พบว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มีปัญหาสุขภาพ จานวน
122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 1ถึง2 คน จานวน 78 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 39 ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51
รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 1ถึง2 คน จานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ
49 สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 รองลงมามี
สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 1ถึง2 คน จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 มีรายได้
ส่วนตัว 10,000 ถึง20,000 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 รายได้ 20,001ถึง30,000 จานวน 42 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 21 รายได้ 30,001ถึง40,000 จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 รายได้ 40,001ถึง
50,000 จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 และรายได้ 50,001 ขึ ้นไป จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23
ตามลาดับ มีรายได้ รวมทังครอบครั
้
วต่อเดือน 70,001ถึง80,000 จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79
รายได้ 60,001ถึง70,000 จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 รายได้ 80,001ขึ ้นไป จานวน 11 คน คิด
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เป็ นร้ อยละ 6 รายได้ 50,001ถึง60,000 จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 และรายได้ 40,001ถึง50,000
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ที่ไม่ซื ้อ พบว่า มี อายุต่ากว่า 30 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
สัดส่วนเท่ากัน คือ จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38 รองลงมาอายุ 41 -50 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 16 อายุ 51 -60 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4 และอายุ 61-70 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 4 ตามลาดับ เป็ นสมาชิกในครัวเรื อน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64 รองลงมามีสถานภาพเป็ น
หัวหน้ าครัวเรื อน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 และ ผู้อยู่อาศัย 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลาดับ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 125 คิดเป็ นร้ อ ยละ 63รองลงมาประกอบอาชี พ
ค้ าขาย จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 14 และนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 รองลงมาปริ ญญาโท จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33 และ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-4
คน จานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 5-8 คน จานวน 19 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 19 และมีสมาชิกในครอบครัว 8 คนขึ ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลาดับ
พบว่ามี สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63 รองลงมามี
สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 1ถึง2 คน จานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37 สมาชิกใน
ครอบครัวที่ไม่มีอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 106 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว
มีอายุต่ากว่า 15 ปี 1ถึง2 คน จานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47 สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 60
ปี 1ถึง2 คน จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 และมีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 3ถึง
4 คน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ตามลาดับ มีรายได้ 20,001ถึง30,000 จานวน 47 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 23 มีรายได้ 10,000 ถึง20,000 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23 รายได้ 30,001ถึง40,000
จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 รายได้ 50,001 ขึ ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 และรายได้
40,001ถึง50,000 จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14 ตามลาดับ มีรายได้ รวมทังครั
้ วเรื อนต่อเดือน
80,001ขึ ้น ไป จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82 รายได้ 70,001ถึง80,000 จานวน 22 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 11รายได้ 60,001ถึง70,000 จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 5 รายได้ 50,001ถึง60,000
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 31 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร
รายการ

ซือ้

ไม่ ซอื ้

จานวนตัวอย่าง (ราย)

คน
200

ร้ อยละ
50

คน
200

ร้ อยละ
50

เพศ
ชาย
หญิง

95
105

48
52

98
102

49
51

อายุ(ปี )
18 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี

78
65
39

39
32
19

77
77
31

38
38
16

51 - 60 ปี
61 - 70 ปี

7
11

4
6

7
8

4
4

สถานภาพในครอบครัว
หัวหน้ าครัวเรื อน

82

41

69

34

สมาชิกในครัวเรื อน
ผู้อาศัย

113
5

56
3

127
4

64
2

4

2

2

1

31
119
46

15
60
23

29
125
44

14
63
22

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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รายการ

ซือ้

ไม่ ซอื ้

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
138
60
0

1
69
30
0

3
132
65
0

1
66
33
0

สมาชิกในครอบครัว
1 -4 คน
5 - 8 คน
8 คนขึ ้นไป

174
25
1

87
12
1

179
19
2

89
19
2

สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ
ไม่มี
1 - 2 คน
3 - 4 คน

122
78
0

61
39
0

127
73
0

63
37
0

สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ากว่ า 15 ปี
ไม่มี
1 - 2 คน
3 - 4 คน

102
98
0

51
49
0

106
94
0

53
47
0

ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยมต้ น
มัธยมปลายหรื เทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
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รายการ

ซือ้

ไม่ ซอื ้

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่ า 60 ปี
ไม่มี
1 - 2 คน
3 - 4 คน

132
68
0

66
34
0

137
62
1

68
31
1

รายได้ ส่วนตัวของผู้ให้ สัมภาษณ์
10,000 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000

52
42
36

26
21
18

46
47
41

23
23
20

25
45

12
23

27
39

14
20

4

2

0

0

7
21
157
11

3
10
79
6

4
10
22
164

2
5
11
82

40,001 - 50,000
50,001 ขึ ้นไป
รายได้ รวมทัง้ ครอบครัวต่ อเดือน
40,001 - 50,000
50,001 - 60,000
60,001 - 70,000
70,001 - 80,000
80,001 ขึ ้นไป
ที่มา: จากการสารวจ
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แบบสัมภาษณ์
เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามนี ้จัดทาขึ ้นภายใต้ โครงการค้ นคว้ าอิสระ ของหลักสูตร
ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบสอบถามชุดนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ รวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจัย เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซือ้ กุ้งอิ นทรี ย์ของผู้บริ โภค และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื ้อกุ้งอิ นทรี ย์ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามชุดนี ้ประกอบด้ วย 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคกุ้งอินทรี ย์
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามผู้บริ โภคที่ไม่เลือกบริ โภคกุ้งอินทรี ย์
ข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามของท่านในครั ง้ นี ้จะถูกเก็ บเป็ นความลับ และใช้ เพื่อ
งานวิจยั เท่านัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ ครบถ้ วนตามความจริ ง และกรุ ณา
ส่งคืนภายหลังจากการทาแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอขอบคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลา เพื่อ ตอบ
แบบสอบถามชุดนี ้
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โปรดกรอกข้ อความ/ตัวเลขลงในช่องว่าง หรื อทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
1.1 เพศของผู้บริ โภค
1. ชาย

2. หญิง

1.2. อายุ …………………. ปี
1.3. สถานภาพในครอบครัว
1. หัวหน้ าครัวเรื อน

2. สมาชิกในครัวเรื อน

3. ผู้อาศัย

1.4. อาชีพ
1. นักเรี ยน / นักศึกษา

2. ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. พนักงานบริ ษัทเอกชน

4. ค้ าขาย /ธุรกิจส่วนตัว

1.5. ระดับการศึกษา
1. ประถม

2. มัธยมต้ น

4. อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า

5.ปริ ญญาตรี

7. ปริ ญญาเอก
1.6. สมาชิกในครอบครัว …………………. คน
1.7. สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ ……………… คน
1.8. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ……………… คน

3. มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
6.ปริ ญญาโท
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1.9. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 60 ปี …………… คน
1.10. รายได้ สว่ นตัวของผู้ให้ สมั ภาษณ์ …………………. บาทต่อเดือน
1.11. รายได้ รวมทังครอบครั
้
วต่อเดือน …………………. บาทต่อเดือน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริ โภคที่ก้ งุ อินทรี ย์
การเลี ้ยงกุ้งอินทรี ย์ คือ การเลี ้ยงกุ้งที่มีการจัดการผลิตแบบองค์รวม รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เน้ นการใช้ วสั ดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ วสั ดุจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้ สิ่งมีชีวิตที่ได้ มา
จากการดัดแปลงพันธุกรรมหรื อพันธุวิศวกรรม ในพื ้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถปล่อยกุ้งได้ ไม่เกิน 15 ตัว
การเลี ้ยงกุ้งระบบอินทรี ย์อกจากจะแก้ ปัญหายาและสารเคมี ตกค้ าง ยังช่วยลดต้ นทุนลดการนาเข้ า
สารเคมีและยา และการเลี ้ยงระบบอินทรี ย์สามารถช่วยฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม คือสิ่งมีชีวิตในดินและน ้า
ให้ มีความหลากหลายและสมดุล
2.1. สมมติวา่ ท่านมีเงินจานวนหนึง่ ท่านจะตัดสินใจเลือกกุ้งชนิดใด
กุ้งธรรมดา

กุ้งอินทรี ย์

2.2. ท่านเคยบริ โภคกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่
เคย

ไม่เคย

2.3. ท่านซื ้อกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่
ซื ้อ

ไม่ซื ้อ (ข้ ามไปตอบตังแต่
้ สว่ นที่ 3)
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2.4. เหตุผลที่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ชอบ

เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง

ราคาเหมาะสม

หาซื ้อไม่ยาก

ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์

คิดว่ากุ้งธรรมดาและกุ้งอินทรี ย์แตกต่างกัน

อื่นๆ โปรดระบุ………………………
2.5. ความถี่ในการซื ้อกุ้งอินทรี ย์…………..ครัง้ /เดือน
2.6. ปริ มาณที่ซื ้อ…………..กิโลกรัมต่อครัง้
2.7. ชนิดกุ้งอินทรี ย์ที่ทา่ นเลือกซื ้อ
กุ้งขาวแวนนาไม

กุ้งกุลาดา

กุ้งแชบ๊ วย

2.8. จากคาตอบข้ อ 2.6 ท่านทราบหรื อไม่วา่ กุ้งอินทรี ย์ที่ทา่ นซื ้อมาจากการเลี ้ยงแบบใด
การเพาะเลี ้ยง

เลี ้ยงตามธรรมชาติ

ไม่ทราบ

2.9. ราคากุ้งอินทรี ย์ที่ทา่ นจ่ายไปล่าสุด กิโลกรัมละ…………บาทต่อจานวนกุ้งอินทรี ย์ ………….ตัว
2.10. ท่านซื ้อกุ้งอินทรี ย์จากแหล่งซื ้อในที่ใดมากที่สดุ (ตอบ 1 ข้ อ)
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

ร้ านจาหน่ายอาหารทะเล

ร้ านจาหน่ายสินค้ าปลอดสารพิษ

ออนไลน์

เกษตรกรโดยตรง

เลมอนฟาร์ ม

อื่นๆ………………………..
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2.11. ท่านซื ้อกุ้งอินทรี ย์จากแหล่งซื ้อในข้ อ 2.9 เพราะเหตุผลใด
ราคาถูก

ทางผ่าน

สะดวก

คุณภาพเชื่อถือได้

ใหม่และสด

ส่วนที่3 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์ (ตอบทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ที่ไม่ซื ้อ)
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อกุ้งอินทรี ย์

ระดับความสาคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ทีส่ ดุ

3.1 อาหารปลอดภัยเป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคกังวลเมื่อซื ้อกุ้ง
3.2 ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ
3.3 ไม่มีสารตกค้ างในร่างกาย
3.4 มีตรารับรองมาตรฐานอินทรี ย์จากหน่วยงานราชการ
3.5 มีตรารับรองมาตรฐาน GAP
3.6 บอกแหล่งที่มาของกุ้งอินทรี ย์
3.7 ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ
3.8 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/มีความคุ้มค่า
3.9. ถ้ ากุ้งธรรมดาขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 250 บาท ท่านสามารถซื ้อกุ้งอินทรี ย์ขนาด 40 ตัวต่อ
กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ………………….บาท
3.10. ท่านต้ องการความรู้เกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์มากขึ ้นหรื อไม่
ต้ องการ

ไม่ต้องการ
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3.11. ท่านต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรี ย์ในเรื่ องใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
มาตรฐานคุณภาพ

วิธีการเพาะเลี ้ยง

ข้ อมูลเกี่ยวกับราคา

แหล่งจาหน่าย

ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อม

อื่นๆ…………………………
3.12. ท่านต้ องการทราบผ่านสือ่ ประเภทใดมากที่สดุ
โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

นิตยสาร

วิทยุ

สือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ เช่น facebook, Instargram, twitter
ส่วนที่ 4 ผู้บริ โภคที่ไม่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์
4.1. เหตุผลที่ไม่เลือกซื ้อกุ้งอินทรี ย์ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ไม่ชอบ

ไม่เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริ ง

ราคาแพง

หาซื ้อยาก

ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรี ย์

คิดว่ากุ้งธรรมดาและกุ้งอินทรี ย์ไม่แตกต่างกัน

อื่นๆ โปรดระบุ………………………
4.2. ชนิดกุ้งอินทรี ย์ที่ทา่ นพบเห็น
กุ้งขาวแวนนาไม

กุ้งกุลาดา

กุ้งแชบ๊ วย

4.3. จากคาตอบข้ อ 4.2 ท่านทราบหรื อไม่วา่ กุ้งอินทรี ย์ที่ทา่ นพบเห็นมาจากการเลี ้ยงแบบใด
การเพาะเลี ้ยง

เลี ้ยงตามธรรมชาติ

ไม่ทราบ
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4.4. ราคากุ้งอินทรี ย์ที่ทา่ นพบเห็นล่าสุด กิโลกรัมละ………บาทต่อจานวนกุ้งอินทรี ย์ ………ตัว
4.5. ในอนาคตท่านจะซื ้อกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่
ซื ้อ

ไม่ซื ้อ

4.6. ในอนาคตท่านจะบริ โภคกุ้งอินทรี ย์หรื อไม่
บริ โภค

ไม่บริ โภค

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ประวัตกิ ารศึกษาและการทางาน
ชื่อ – นามสกุล

นุชนารถ สุทธิรักษ์

วัน เดือน ปี ที่เกิด

11 มิถนุ ายน 2533

สถานที่เกิด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาแหน่ งงานปั จจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานที่ทางานปั จจุบัน กรมส่งเสริ มการเกษตร

