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บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของปัญหำ (Statement of the Problem)

ปัจจุบนั กระแสความต้องการผลผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย ์ กาลังมีความต้องการ
และเป็ นทีย่ อมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ของผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ เกษตรกรเองก็อยากปลอดภัยจากสารเคมี
ไม่มใี ครอยากใช้สารเคมีเพราะอันตรายทัง้ ตนเองและผูบ้ ริโภค แต่ถา้ ไม่ใช้แล้วจะใช้อะไรทดแทน ปัญหาในการ
เพราะปลูกทีเ่ กษตรกรพบมี 2 ประการใหญ่คือ เรื่อง ดินตาย หรือความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินถ้าไม่ใช้ป๋ ยุ เคมี
แล้วจะใช้อะไรทดแทน และปัญหาของการป้ องกันและกาจัดศัตรูพืช ถ้า ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทน
แนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดินตายกลับกลายเป็ น ดินที่มชี ีวติ สามารถเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูง และมี
คุณภาพดีไม่ว่าจะเป็ นพืชอะไรก็ตามและต้องเป็ นแนวทางทีจ่ ะสามารถผลิตผลผลิต ที่ปลอดภัยจากสารพิษทาง
การเกษตร ทัง้ ผู ผ้ ลิต และผู บ้ ริโภค ช่ ว ยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถท าเป็ นอาชีพ ได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่งก็คื อ
แนวทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี แต่จะใช้ความสาคัญของดินเป็ นอันดับแรก ด้วยการปรับปรุงดินให้มพี ลัง
ในการเพาะปลูก เหมือนกับดินในป่ าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และใช้หลักการป้ องกันกาจัดศัตรูพชื
โดยไม่ใช้สารเคมี โดยการนาทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่อย่างจากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็ นวิธีการที่ไม่
ก่ อให้เกิด ผลเสียต่ อ สภาพแวดล้อ มไม่เป็ น อัน ตรายต่ อเกษตรกรและผู บ้ ริโภค สามารถให้ผ ลผลิตที่มีท งั้
ปริมาณและคุณภาพ เป็ นระบบเกษตรทีม่ คี วามยัง่ ยืนเป็ นอาชีพทีม่ นคง
ั ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร ,2559)
และปัจ จุบนั ผู บ้ ริโภคจะพบสินค้าเกษตรที่วางจาหน่ ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ระบุว่ าสินค้าเกษตร
อินทรีย ์ สินค้าเกษตรไร้สารพิษหรือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษหรือสินค้า
เกษตรอนามัย และสินค้าเกษตรทัว่ ๆไป ผูบ้ ริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรเหล่านี้ได้โดยการพิจารณาตรารับรอง
เป็ นหลัก ตลาดสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นตลาดโลกนับว่าเป็ นตลาดขนาดใหญ่ โดยคาดว่ามูลค่าการตลาดของ
สินค้าเกษตรอินทรียใ์ นปี 2546สูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับในปี 2540 ทีม่ มี ลู ค่าเพียง 10,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (อัตราการเจริญเติบโตในแต่ละตลาดแตกต่างกันอยู่ท่อี ตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ
10-50) และคาดว่าในระยะ 5 ปี ต่อไปตลาดสินค้าเกษตรอินทรียย์ งั คงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2551มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นเป็ น 100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวของตลาดเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรียท์ ่ีสาคัญในปัจจุบนั คือ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป(โดยเฉพาะเยอรมนี อังกฤษ และฝรัง่ เศส) และญี่ป่ ุน
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สาหรับในอนาคตตลาดสินค้าเกษตรอินทรียท์ ่มี อี ตั ราการขยายตัวอย่างโดดเด่นคือ ญี่ป่ ุนและสิงคโปร์ (ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ ,ม.ป.ป.)
เกษตรอินทรียไ์ ทยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่องอีกครัง้ โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง
21% ซึ่งการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวออร์แกนิค (28%) และพืชผสมผสาน (18.7%) ซึ่งถ้าดู
ย้อนหลังกลับไป 5 ปี เกษตรอินทรียไ์ ทยมีการเจริญเติบโตเฉลีย่ 6.37% และ 10.14% เมือ่ ดูยอ้ นหลังกลับไป
10 ปี การขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรียส์ ่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการสารวจข้อมูลที่ดีข้นึ และอีกส่วนหนึ่งมา
จากปัจจัยด้านนโยบายและตลาด ที่มกี ารยกเลิกนโยบายการประกันราคาข้าวในช่วงต้นปี 2557 ซึ่งเริ่มทาให้
ราคาข้าวเปลือกทัว่ ไปปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่ วงปลายปี 2559 ที่ราคาข้าวเปลือกน่ าจะตกตา่ สุดในรอบ
เกือบ 10 ปี ซึ่งน่ าจะทาให้ปี 2561 มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวหันมาปรับเปลี่ยน ในขณะเดียวกันตลาดออร์แกนิค
ในประเทศ และต่างประเทศก็ได้เหมือนยังคงขยายตัวอย่างเนื่อง ส่งผลให้ขบวนการเกษตรอินทรียใ์ นช่วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมาค่อนข้างคึกคัก (สหกรณ์กรีนเนท, 2559)
จากกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั คาว่า “อินทรีย”์ หรือ “ออร์แกนิก” ได้
กลายเป็ นเครื่องมือการตลาดของธุ รกิจที่เริ่มเห็นโอกาสสร้างรายได้ และเนื่องจากประเทศไทยไม่มกี ฏหมาย
ควบคุ ม การใช้ค าว่ า “เกษตรอิน ทรีย ์” หรือ “ผลผลิต อิน ทรีย ์” (Organic Product) บนฉลากสิน ค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย ์ ทาให้ทุกวันนี้ในท้องตลาดบ้านเราจึงมีสินค้าเกษตรมากมายที่อา้ งหรือเรียกตัวเองว่าเป็ น
ผลผลิตอินทรีย ์ หรือเป็ นผลิตภัณฑ์อินทรีย ์ แต่ในความเป็ นจริง หากผูบ้ ริโภคไม่รูจ้ กั ผูผ้ ลิต หรือวางใจในคา
กล่าวอ้างของผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย ก็ยากที่ผูบ้ ริโภคจะรูไ้ ด้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่รี ะบุว่าเป็ นผลผลิตอินทรียน์ นั้
เป็ นอินทรียจ์ ริงแท้แน่นอนหรือไม่ เพียงใด และทีส่ ร้างความสับสนให้ผูบ้ ริโภคมากขึ้นไปอีก คือ คาเรียกสินค้า
เกษตรประเภทต่างๆ ที่มคี วามหมายกากวม เช่น ผักอนามัย ผักปลอดภัย ปลอดสารฯ ไร้สารฯ อินทรีย ์ ออร์
แกนิก ธรรมชาติ ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่งทาให้คนที่ตอ้ งการหาซื้อผักผลไม้ท่ปี ลอดภัยจากสารเคมีท่เี ป็ นพิษปนเปื้ อน
มาทาน ไม่แน่ใจว่าสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร และประเภทไหนที่จะพอมัน่ ใจได้ว่าปลอดภัยจากการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีพษิ ในระดับทีเ่ กินขนาดจนน่ากลัว ตามทีต่ รวจพบและเป็ นข่าวในปัจจุบนั
รูปแบบของการตลาดเกษตรอินทรียใ์ นประเทศไทยสามารถจาแนกได้เป็ น 4 รูปแบบดังนี้
1. การตลาดระบบสมาชิกเป็ น รูปแบบการตลาดที่เก่าแก่ท่สี ุดของขบวนการเกษตร
อินทรีย ์ ที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เช่น ระบบ TEIKEI ในประเทศญี่ป่ ุน หรือ
ระบบ Community Support Agriculture (CSA) และระบบ BOX ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ระบบตลาด
นี้มีหลักการพื้นฐานว่า ผู บ้ ริโภคตกลงกับเกษตรกรผู ผ้ ลิต ในการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียท์ ่ีผ ลิตได้ตาม
ฤดู กาล โดยผูบ้ ริโภคจะชาระเงินล่วงหน้าให้กบั เกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ยว ผลผลิตจะถูกจัดส่งไป ณ จุด
กระจายย่อยตามที่ตกลง แล้วสมาชิกผู บ้ ริโภคที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจะเป็ นผู ม้ ารับผลผลิตด้วยตนเอง
การตลาดระบบนี้ เกษตรกรจะมีหลักประกันทาง เศรษฐกิจ และมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผูบ้ ริโภค
ส่วนผูบ้ ริโภคเองก็สามารถไป เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกร เพื่อดูการผลิต หรือช่วยเกษตรกรทางานในฟาร์มก็
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ได้การ ตลาดในระบบนี้มีผลดี ในแง่ของความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิตและ ผูบ้ ริโภค แต่
ข้อจากัดก็คือ เกษตรกรต้องมีฟาร์มทีอ่ ยู่ไม่ห่างจากเมืองใหญ่มากนัก และจาเป็ นต้องมีรถยนต์สาหรับใช้ในการ
ขนส่งเอง นอกจากนี้ การตลาดระบบสมาชิกใช้ได้กบั ฟาร์มที่ป ลู กผักเกษตรอินทรียเ์ ป็ น หลัก (แต่ ก็อาจมี
ผลผลิตอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ข้าว ไม้ผล ไข่ไก่) ในขณะที่เกษตรกรอินทรียท์ ่ผี ลิตข้าว ธัญพืช หรืออาหารแปร
รูป จะไม่สามารถใช้การตลาดในระบบนี้ได้ ในประเทศไทย มีกลุ่มผูผ้ ลิตไม่ก่ีกลุ่มที่จดั การตลาดในระบบนี้
เช่น ชมรมผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย ์ สุพรรณบุรี กลุม่ เยาวชนเกษตรอินทรียแ์ ม่ทา เชียงใหม่
2. ตลาดนัด ตลาดนัดส่วนใหญ่ จะอยู่ใน ท้องถิ่นหรือหัวเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัด โดย
ส่วนมากมักจัดในสถานที่ท่มี ผี ูบ้ ริโภคอยู่หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเป็ นที่ว่าง
ที่ผูบ้ ริโภคสะดวกในการมาหาซื้อผลผลิต ตลาดนัดนี้มกั จะเปิ ดเฉพาะวันที่แน่นอน แต่ไม่เปิ ดทุกวัน เช่น ทุก
วันศุกร์ หรือวันเสาร์ โดยมากจะเปิ ดขายเพียงครึ่งวัน หรืออาจนานทัง้ วันเลยก็ได้ โดยผูผ้ ลิตต้องมีมาจาก
หลากหลายกลุ่ม เพื่อจะได้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจาหน่ าย ตลาดนัดเกษตรอินทรียใ์ น ประเทศไทยที่
น่าสนใจ คือ ที่ กาดนัดเกษตรอินทรีย ์ ที่ตลาดเจเจ เชียงใหม่, ตลาดเขียว สุรินทร์, ตลาดเขียว ยโสธร เป็ น
ต้น
3. การตลาดช่องทางเฉพาะ เป็ น การตลาดที่ดาเนินการโดยผูป้ ระกอบการทีม่ นี โยบายใน
ด้านเกษตรอินทรีย ์ อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ชดั เจน สามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ
เช่น ร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือซูเปอร์มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย ์ การตลาดในลักษณะนี้
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากกว่าการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทัง้ อาจมีการแปรรู ผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ มากกว่าด้วย ตัวอย่างของ
การตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คือ ร้านนาวิลติ , ร้านเลมอนฟาร์ม, ร้านไทสบาย เป็ นต้น
4. การตลาดทัว่ ไป ใน หลายประเทศที่ตลาดเกษตรอินทรียไ์ ด้พฒั นาไประดับหนึ่ง จะ
พบว่าช่ องทางการจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์เกษตรอินทรียจ์ ะขยายไปสู่ระบบตลาดทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โมเดิรน์ เทรด ที่เป็ นซู เปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เป็ น เช่ นนี้ เพราะ เมื่อความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เริ่มขยายตัวชัดเจน ผูป้ ระการค้าปลีกในตลาดทัว่ ไปย่อมเห็นโอกาสในทางการค้า และปรับตัวเพื่อ
ดึงส่วนแบ่งการตลาด และสร้างภาพพจน์ให้กบั หน่วยงานของตน การเข้ามาของตลาดประเภทนี้จะทาให้เกิด
การแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการริเริ่มหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทัง้ จากภายในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมไปถึง การแข่ง ขัน ทางราคาด้ว ย ในประเทศไทย Tops Supermarket, Emporium, Villa Market,
และ Siam Paragon เป็ นต้น (กรีทเนท, ม.ป.ป.)
โดยมีงานวิจยั กัลยาณี กุลชัย และพีรชัย กุลชัย (2549) ทาการสารวจเฉพาะผูบ้ ริโภคผักออร์แกนิค
110 คน ในเขตกรุงเทพ พบว่า ผูบ้ ริโภคจะเลือกซื้อผักมาประกอบอาหารเองเป็ นประจา และส่วนใหญ่ เป็ น
ผูบ้ ริโภคที่เลือกซื้อผักออร์แกนิคมานานกว่า 4 ปี โดยจะเลือกซื้อผักอินทรียท์ ่มี ฉี ลากแสดงว่าเป็ นผักอินทรีย ์
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เป็ นลาดับแรก และเหตุผลสามลาดับแรกของการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ คือ ความปลอดภัยจากสารเคมี สุขภาพ
ของครอบครัว และเชื่อว่าผักอินทรียส์ ะอาด(กรีทเนท, ม.ป.ป.)
ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน ปี 2556 ศูนย์วจิ ยั เอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการ
และธุ รกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ไทยรัฐออนไลน์ 2556 และ Digital Media 2556) ได้ทาการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพทีม่ อี ายุมากกว่า 18 ปี จานวน 650 ตัวอย่าง ภายใต้การศึกษา
“ออร์แกนิคไลฟ์ ในสไตล์ของคนกรุง” และพบว่า มีผูบ้ ริโภคมากถึง 86.9% ที่ระบุว่า เคยบริโภคอาหารออร์แก
นิค โดย 21.7% รับประทานเป็ นประจาหรือทุกวัน 42.8% รับเป็ นทานเป็ นบางครัง้ และ 35.5% นานๆ ครัง้
นอกจากนี้ 56.3% ของกลุม่ ตัวอย่างมีความเข้าใจว่า อาหารออร์แกนิคเป็ นอาหารทีไ่ ม่มสี ารเคมีปนเปื้ อนเจือปน
และปลอดภัยกับร่างกาย แต่ขณะเดียวกัน เหตุผลหลักในการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิคกลับเป็ นเพราะคุณค่า
ทางอาหารที่ค รบถ้ว น (69.8%) เพื่อ สุ ข ภาพของตนและคนในครอบครัว (55.2%) และมีรสชาติท่ีอร่ อ ย
(28.3%) โดยสินค้าที่ผูบ้ ริโภคในกลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อมากที่สุดคือ ผักและผลไม้ (87.5%) ไข่หรือเนื้อสัตว์
(32.5%) นมหรือเครื่องดื่ม (21.8%) และอาหารแห้ง (11.1%) และช่องทางการขายในกลุม่ ไฮเปอร์มารเก็ตเป็ น
ทีท่ ่ผี ูบ้ ริโภคเลือกไปซื้อหาอาหารออร์แกนิคมากที่สุด (36.0%) รองลงมาคือ ตลาดสด (21.5%) ซุเปอร์มาร์เก็ต
(18.7%) ร้านเพื่อสุขภาพ (12.9%) และร้านสะดวกซื้อ (10.9%) ส่วนสื่อที่ผูบ้ ริโภคในกลุ่มตัวอย่างได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิคมากที่สุดคื อ สื่อโทรทัศน์ (70.6%) นิตยสาร (46.5%) และหนังสือพิมพ์
(34.5%) (กรีทเนท, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 1 การจัดประเภทผลผลิตการเกษตร
ทีม่ า : มูลนิธินวชีวนั , 2552
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จะมุ่งศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคที่เลือก
ซื้อผักอินทรีย ์ การรับรูถ้ ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผูบ้ ริโภคเลือกซื้อ เพื่อเกิดความพึงพอใจให้ผูบ้ ริโภคได้มากที่สุด
และเพื่อเป็ นการพัฒนาธุรกิจผักอินทรียใ์ ห้สามารถแข่งขันได้ ทัง้ ในด้านการผลิต ให้ทราบถึงความต้องการที่
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แท้จริงในการเลือกบริโภคผักอินทรียต์ ลอดจนปัญหา และข้อเสนอแนะที่ได้จากผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางในการสนับสนุ นให้เกษตรกรที่สนใจจะผลิตผักอินทรีย ์ หรือผูป้ ระกอบการที่
ต้องการจะทาธุรกิจเกี่ยวกับผักอินทรียใ์ ห้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Objective(s))
1. เพือ่ จัดกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารซื้อผักอินทรีย ์
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีก่ าหนดการซื้อของผักอินทรีย ์
1.3 ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รบั (Research Contribution)
เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนทาการตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริโภค ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และยังสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการเพิม่ ฐาน
กลุม่ ลูกค้าให้เพิม่ มากยิง่ ขึ้น
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ (Scope of Study)
มุง่ ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการซื้อของผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีเ่ คยซื้อและไม่เคยซื้อผักอินทรียท์ กุ ชนิด และทาการสารวจเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ จานวน 400 คน ระยะเวลาการเก็บข้อมูลช่วงเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561
1.5 นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
ผักอินทรีย ์ คือ ผักทีผ่ ลิตจากวัตถุธรรมชาติ 100% ทุกขัน้ ตอนการผลิตปลอดสารพิษ ไม่ใช้ป๋ ยุ เคมี
ไม่ใช้สารเคมีกาจัดโรคและแมลง ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ ด์ ดั แปลงพันธุ กรรม ลดปริมาณ
สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพชื ที่จะปนเปื้ อนเข้าไปในอากาศและนา้ ซึง่ เป็ นการให้ความสาคัญกับการอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟูสง่ิ แวดล้อม ทาให้ได้พชื ผักทีม่ คี ุณภาพ ไม่มสี ารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผูบ้ ริโภค
ผูบ้ ริโภค คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซื้อและไม่ได้เลือกผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
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พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ กิจกรรมทีจ่ ะสนองความต้องการซื้อผักอินทรียท์ กุ ชนิดของกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เหตุผลทีซ่ ้อื และเหตุผลทีไ่ ม่ซ้อื ความถีใ่ นการซื้อต่อเดือน ราคาที่ซ้อื ต่อครัง้
ประเภทผักอินทรียท์ ซ่ี ้อื ช่วงเวลาทีเ่ ลือกซื้อ สถานทีเ่ ลือกซื้อ ปัจจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผัก
อินทรีย ์
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั นี้ ได้มกี ารตรวจเอกสาร เพื่อรวบรวมแนวความคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การศึกษาดังนี้ คือ
2.1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)
2.2. กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้อื
2.3. ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (MARKETING MIX)
2.4. ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ (ATTITUDE)
2.5. วิเคราะห์กลุม่ (CLUSTER ANALYSIS)
2.6. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.7. กรอบแนวคิด

2.1 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)
ควำมหมำยของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริโภค(Consumer Behavior) คือ
พฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริโภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่ง
คาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
Engel และผูร้ ่วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า เป็ นการกระทาของบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รบั และการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มอี ยู่ก่อนและมี
ส่วนในการกาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าว
ชิฟแมน และคะนุ ค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ผูบ้ ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์
บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการ
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ตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ ทัง้ เงิน เวลา และกาลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อัน
ประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้อเมือ่ ไร อย่างไร ทีไ่ หน และบ่อยแค่ไหน
แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซ่งึ สินค้าและบริการ ทัง้ นี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนใน
การกาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าว
กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มี
ผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึง่ มีความแตกต่างกันออกไป
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็ นระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความ
ต้ อ ง ก า ร (Need) ใ น ค ว า ม รู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ข อ ง ผู ้ ซื้ อ มี อิ ท ธิ พ ล ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
ตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ ้ อื (Buyer’s purchase decision) โดยสามารถ
เรียกว่าโมเดลทีใ่ ช้อธิบายระบบนี้ได้อกี ลักษณะว่า S-R Theory ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ ได้แก่
1. สิ่งกระตุน้ (Stimulus) ทัง้ ภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน้นการสร้างสิ่ง
กระตุน้ ทางการตลาดซึง่ ควบคุมได้ และ สิง่ กระตุน้ อื่นทีค่ วบคุมไม่ได้
2. ความรู ส้ ึ ก นึ ก คิ ด ของผู ซ้ ้ ื อ (Buyer’s black box) เปรี ย บเสมื อ นกล่ อ งด า (Black
box) ซึง่ ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้อื ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
ลักษณะของผูซ้ ้อื และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้อื
3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือ การตัด สิน ใจซื้อของผู ซ้ ้ ือ
หรือ ผูบ้ ริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อของผูบ้ ริโภค
1. ปัจจัยทำงวัฒนธรรม เป็ นปัจจัยขัน้ พื้นฐานทีส่ ุดในการกาหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของ มนุ ษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ ท่ีได้รบั การยอมรับภายใน
สังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชัน้ ทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ
ชัน้ ที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง
ชัน้ ที่ 2 Lower –Upper Class เป็ นชัน้ ของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ใน
วงการบริหารเป็ นผูท้ ม่ี รี ายได้สูงสุดในจานวนชัน้ ทัง้ หมดจัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี
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ชัน้ ที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสาเร็จในวิชาอื่น ๆ
สมาชิกชัน้ นี้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของสังคม
ชัน้ ที่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกทีเ่ รียกว่าคนโดยเฉลีย่ ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่
ฝ่ ายบริหารเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทางานนัง่ โต๊ะระดับตา่
ชัน้ ที่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวกจนแต่ซ่อื สัตย์ ได้แก่ ชนชัน้ ทางาน เป็ นชัน้ ที่ใหญ่
ทีส่ ุดในชัน้ ทางสังคม
ชัน้ ที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วย คนงานที่ไม่มคี วามชานาญ เช่น กลุม่ ชาวนาที่
ไม่มที ด่ี นิ เป็ นของตัวเอง เป็ นชนกลุม่ น้อย
2. ปัจจัยทำงสังคม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุม่ อ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้อื
2.1 กลุม่ อ้างอิง หมายถึงกลุม่ ใด ๆ ทีม่ กี ารเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุม่ แบ่งเป็ น 2
ระดับ
กลุม่ ปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพือ่ นสนิท มักมีขอ้ จากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชัน้
ทางสังคม และช่วงอายุ
กลุม่ ทุตยิ ภูมิ เป็ นกลุม่ ทางสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บอ่ ย มี
ความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุม่ ปฐมภูมิ
2.2 ครอบครัว เป็ นสถาบันทีท่ าการซื้อเพือ่ การบริโภคทีส่ าคัญทีส่ ุด นักการตลาดจะ
พิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทา
ให้ บุคคลมีบทบาทและสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกลุม่
3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผูซ้ ้ อื มักได้รบั อิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น
อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาเนินชีวติ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว
4. ปัจจัยทำงจิตวิทยำ การเลือกซื้อของบุคคลได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยใน
ตัว ผูบ้ ริโภคที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู ้
ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
2.2 กระบวนกำรตัดสินใจของผูซ้ ้ อื
ขัน้ ที่ 1 การรับรูถ้ งึ ปัญหา กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมือ่ ผูซ้ ้ อื ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ
ของตนเอง
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ขัน้ ที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขัน้ นี้ผูบ้ ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขัน้ แรกจะค้นหาข้อมูล
จากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจาก
แหล่งภายนอก
ขัน้ ที่ 3 การประเมิน ผลทางเลือ ก ผู บ้ ริโภคจะน าข้อมูล ที่ได้รวบรวมไว้ม าจัด เป็ น หมวดหมู่ และ
วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย ทัง้ ในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามากทีส่ ุด
ขัน้ ที่ 4 การตัด สิน ใจเลือ กทางเลือกที่ดีท่ีสุ ด หลัง การประเมิน ผู ป้ ระเมิ น จะทราบข้อดี ข้อ เสีย
หลังจากนัน้ บุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ีท่สี ุดในการแก้ปญั หามักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์
ทัง้ ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ่นื
ขัน้ ที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็ นขัน้ สุดท้ายหลังจากการซื้อ ผูบ้ ริโภคจะนาผลิตภัณฑ์ท่ซี ้อื นัน้
มาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลิตภัณฑ์นนั้ ไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบ้ ริโภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงทีก่ ารซื้อ

2.3 ทฤษฏีส่วนประสมทำงกำรตลำด (MARKETING MIX)
ส่วนประสมการตลาด (MARKETING MIX) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด
เป็ นปัจจัยที่กจิ การสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดทีเ่ หมาะสมในการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาด ( ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 )
ส่ว นประสมการตลาด ประกอบด้ว ย ผลิต ภัณ ฑ์ (PRODUCT) การจัด จ าหน่ าย (PLACE) การ
กาหนดราคา (PRICE) การส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้
อีกอย่างหนึ่งว่า 4’PS ส่วนประกอบทัง้ 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียม
กันแต่ข้นึ อยู่กบั ผูบ้ ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้ าหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบ้ ริโภค
1. ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุ รกิจได้ กิจการนัน้ จะต้องมี
สิ่ง ที่จ ะเสนอขาย อาจเป็ น สิน ค้าที่มีต วั ตน บริก าร ความคิ ด (IDEA) ที่จ ะตอบสนองความต้อ ง การได้
การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนั้ นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (TOTAL
PRODUCT) ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้า บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อ่นื ที่ผูบ้ ริโภคได้รบั จากการซื้อสินค้า
นัน้ ผูบ้ ริหารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้ บริโภคและสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นสาคัญ
ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปัญหาต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สาย
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ผลิต ภัณ ฑ์ การเพิ่ม หรื อ ลดชนิ ด ของสิน ค้าในสายผลิต ภัณ ฑ์ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ ในเรื่อ งคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตออกมา
จาหน่ายตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่
ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภัณ ฑ์นนั้ นักบริหารการตลาดควรจะใช้กลยุท ธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อ
ต้อ งการที่จ ะสร้างความเจริญ ก้าวหน้าให้แ ก่ กิจการ ธุ รกิจจะต้องมี การวางแผนพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไร
ปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริโภคให้ความสนใจและพิถพี ถิ นั ในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่าแต่ก่อน บทบาท
ของการบรรจุภณั ฑ์จงึ มีความสาคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภณั ฑ์จะก่อให้ เกิดประโยชน์หลักอยู่ 2
ประการด้วยกัน คือ เป็ นการป้ องกันคุณภาพของสินค้าและช่วยส่งเสริมการจาหน่าย ดังนัน้ รูปร่างของภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อในปัจ จุบนั จึงมีสีสนั สะดุดตา และวัสดุท่ใี ช้ทาหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิม บ่อยครัง้ ที่ผูบ้ ริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยคานึงถึงตัวบรรจุภณั ฑ์มากกว่าตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตขึ้นมาจาหน่ายในตลาดจะต้อง
มีการกาหนดตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นนั้ เป็ นของผูผ้ ลิตรายใด
รายหนึ่งอย่างชัดเจน ตราสินค้าเป็ นสิ่งมีประโยชน์แก่ผูบ้ ริโภค ทาให้ผูบ้ ริโภคทราบว่าสินค้าชนิดนัน้ เป็ นของ
ผูผ้ ลิตรายใด ผูบ้ ริโภคจะสามารถใช้ประสบการในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยมิตอ้ งสอบถาม
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเกิดความมันใจในการตั
่
ดสินใจซื้อสินค้านัน้
2. การจัดจาหน่ าย (PLACE OR DISTRIBUTION) ผลิตภัณฑ์ท่ผี ูผ้ ลิตผลิตขึ้นมาได้นนั้ ถึง แม้ว่า
จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่สามารถจะจัดหามาได้เมือ่ เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตขึ้น มาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริโภคได้ ดังนัน้ นักการตลาดจึงจาเป็ นต้อง
พิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจาหน่ ายเป็ นเรื่องที่ซ บั ซ้อน แต่ก็เป็ นสิ่งจา
เป็ นที่ตอ้ งศึกษาการจัดจาหน่ ายแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 ส่วน คือ ช่องทางจาหน่ายสินค้า ( CHANNEL OF
DISTRIBUTION) เน้นการศึ กษาถึงชนิ ดของช่ องทางการจาหน่ ายว่ าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กบั ผู บ้ ริโภค
โดยตรง หรือ การขายสิน ค้าผ่ านสถาบัน คนกลางต่ างๆ บทบาทของสถาบัน คนกลางต่ างๆ เช่น พ่ อค้าส่ ง
(WHOLESALERS ) พ่อค้าปลีก (RETAILERS) และตัวแทนคนกลาง (AGENT MIDDLEMAN) ที่มีต่อ
ตลาด อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการจัด จาหน่ ายสิ น ค้า คื อ การแจกจ่ า ยตัว สิ น ค้า (PHYSICAL
DISTRIBUTION) การกระจายสินค้าเข้าสู่ ตวั ผูบ้ ริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (TRANSPORTATION) ที่
เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ ายสินค้า สื่อการขนส่ งได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ
และทางท่อ ผูบ้ ริหารการตลาดจะต้องคานึงว่าจะเลือกใช้สอ่ื อย่างใดถึงจะดีท่สี ุด โดยเสียค่ าใช้จ่ายค่าสินค้านัน้
ไปถึงลูกค้าทันเวลา ขัน้ ตอนที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการแจกจ่ายตัวสินค้า คือ ขัน้ ตอนของการจัดเก็บรักษา
สินค้า (STORAGE) เพือ่ รอการจาหน่ายให้ทนั เวลาทีผ่ ูบ้ ริโภคต้องการ
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3. การกาหนดราคา (Price) เมื่อธุ รกิจได้มีการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ข้ นึ มา รวมทัง้ หาช่องทางการจัด
จาหน่ ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งสาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนินการต่อไป คือ การกาหนดราคาที่
เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ท่จี ะนาไปเสนอขายก่อนที่จะกาหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้องมีเป้ าหมายว่าจะตัง้ ราคา
เพื่อต้องการอะไร เพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่น อีกทัง้ ต้องมีการ
ใช้กลยุทธ์ในการตัง้ ราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้ า หมาย และสูก้ บั คู่แข่งขันได้ในการแข่งขันใน
ตลาด โดยกลยุทธ์ดา้ นราคาเป็ นเครื่องมือที่คู่แข่งขันหามาใช้ได้ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น การลดราคา
หรืออาจตัง้ ราคาสินค้าให้สูงสาหรับสินค้าที่มลี กั ษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ดี ี อาจใช้ผล
ทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการ ตัง้ ราคา การตัง้ ราคาสินค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่อหรือนโยบายการให้
ส่วนลดเงินสัดส่วน ลดการค้า หรือส่วนลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนัน้ ธุ รกิจจะต้องคานึงถึงกฎข้อบังคับทาง
กฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วย ราคามูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์นนั้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ
ดังนัน้ ผูก้ าหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 คุณค่าทีร่ บั รู ้ ในสายตาของลูกค้า ซึง่ ต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคานัน้ ผลิตภัณฑ์นนั้
3.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3 การแข่งขัน
3.4 ปัจจัยอื่นๆ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสารไปยังตลาด
เป้ าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็ นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่เี สนอขายวัตถุประสงค์
ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผ ลิตภัณฑ์ออกจาหน่ ายในตลาดพยายามชักชวนให้
ลูกค้าซื้อและเพือ่ เตือนความทรงจากับตัวผูบ้ ริโภค
การส่งเสริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process)
เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั กับผู ส้ ่ง การส่งเสริมการตลาดมีเครื่องมือสาคัญ ที่จะใช้อยู่ 4 ชนิ ด
ด้วยกัน ทีเ่ รียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่
4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายสินค้าแบบ
เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ ้ อื โดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริม
การตลาดโดยวิธนี ้ ีเป็ นวิธที ด่ี ีทส่ี ุด แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง
4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพือ่ การส่งเสริม
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การตลาด โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนาเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็ นการใช้ส่อื โฆษณาประเภทต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต (Internet) สือ่ โฆษณาเหล่านี้จะสามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริโภคเป็ นกลุม่ ใหญ่ เหมาะสาหรับสินค้าทีต่ อ้ งการกระจายตลาดกว้าง
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมทีท่ าหน้าทีช่ ่วย
พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสิน ค้า การส่ง เสริมการขายเป็ นการกระตุน้ ผู บ้ ริโภคให้เกิดความ
ต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายจัดทาในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง ของ
แถม การใช้แสตมป์เพือ่ แลกสินค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆ ฯลฯ
4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบนั
ธุ รกิจมักสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุ รกิจได้ใช้เงินจานวนมากเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ของกิจการ
ปัจจุบนั องค์กรธุ รกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหากาไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ต้องเน้นที่
วัตถุประสงค์ของการให้บริการแก่สงั คมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดขององค์การธุ รกิจจะ
ขึ้นอยู่กบั การยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริโภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผูบ้ ริโภคต่อ ต้านหรือมีความคิดว่าองค์การธุรกิจ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนมากจนไม่คานึงถึงสังคม หรือผูบ้ ริโภค
4.5.กระบวนการ (Process) เป็ นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็ นอย่างดี กลยุทธ์ท่สี าคัญสาหรับการบริการ คือ เวลาและ
ประสิทธิภาพในการบริการ ดังนัน้ กระบวนการบริการที่ดจี งึ ควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกาส่งมอบ
รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบตั ิการ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบ
แผนเดียวกันและงานทีไ่ ด้ตอ้ งดีมปี ระสิทธิภาพและคุณภาพ
การตอบสนอง
4P's

4C's
ของลูกค้า

•
•
•
•

Product
Price
Place
Promotion

•
•
•
•

Customer Solution
Customer Cost
Convenience
Communication

• ผลิตภัณฑ์ตอ้ งสามารถแก้ไข
ปัญหาลูกค้าได้
• ราคาผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้าจ่ายต้อง
ถูกกว่าคู่แข่ง
• สถานทีซ่ ้อื / เวลาทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์
มีความสะดวก
• การส่งเสริมการตลาดทีส่ อ่ื สาร
ตรงเป้ าหมาย

ภำพที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
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2.3ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ (ATTITUDE)
ควำมหมำยของทัศนคติ
ศักดิ์ไทย สุ รกิจบวร (2545: 138) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความ
พร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรูส้ ึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541: 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ
คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู ้ และความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง ๆ ซึ่งออกมาในทางประเมินค่ าอันอาจเป็ นไป
ในทางยอมรับหรือ ปฎิเสธก็ได้ และความรูส้ กึ เหล่านี้มแี นวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น
Hornby, A S . (2001: 62) “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current
English” ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ วิถที างที่คุณคิดหรือรูส้ กึ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใด
คนหนึ่ง และวิถที างทีค่ ุณประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึง่ แสดงให้เห็นว่า คุณคิดหรือรูส้ กึ อย่างไร
Gibson (2000: 102) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เป็ น
ความรูส้ กึ เชิงบวกหรือเชิงลบ เป็ นสภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนัน้
ๆ ต่ อ บุ ค คลอื่น ๆ ต่ อ วัต ถุห รือ ต่ อ สถานการณ์ โดยที่ท ศั นคติน้ ี ส ามารถเรีย นรู ห้ รือ จัด การได้โดยใช้
ประสบการณ์
Schermerhorn (2000: 75) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด
ความรูส้ กึ ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิง่ ของ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ และ
ทัศนคตินนั้ สามารถที่จะรูห้ รือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็ นทางการ หรือจากการสารวจที่
เป็ นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรูส้ ึก ความคิดหรือความ
เชื่อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็ นปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการประมาณค่าว่าชอบ
หรือไม่ชอบ ที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล สิ่งของ และ
สถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ โดยที่ทศั นคติน้ ี สามารถเรียนรู ้ หรือจัดการได้โดยใช้
ประสบการณ์ และทัศนคตินนั้ สามารถที่จะรู ้ หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็ นทางการ
หรือจากการสารวจทีเ่ ป็ นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้
องค์ประกอบของทัศนคติ
Schermerhorn (2000: 76) กล่าวว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
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1. องค์ประกอบด้าน ความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติท่จี ะ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู ้ และข้อมูลที่บุคคลคนหนึ่งมี ซึ่งความเชื่ อ จะแสดงให้
เห็นถึงความคิดของคน หรือสิ่งของ และข้อสรุปทีบ่ คุ คลได้มตี ่อบุคคลหรือสิง่ ของนัน้ ๆ เช่น งานของฉันขาด
ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ (Affective Component) คือ ความรูส้ กึ เฉพาะ
อย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบส่วนบุคคล ซึง่ ได้จากสิ่งเร้าหรือสิ่งทีเ่ กิดก่อนทาให้เกิดทัศนคตินนั้ ๆ เช่น ฉัน
ไม่ชอบงานของฉัน เป็ นต้น
3. องค์ ป ระกอบด้า นพฤติ ก รรม (Behavioral Component) คื อ ความตั้ง ใจที่ จ ะ
ประพฤติในทางใดทางหนึ่ง โดยมีรากฐานมาจากความรูส้ กึ เฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล
เช่น ฉันกาลังไปทางานของฉัน เป็ นต้น
ประเภทของทัศนคติ
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท (ดารณี , 2542: 43) คือ
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูส้ กึ ต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี
หรือยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาที่มที ศั นคติท่ดี ีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็ นการให้
บุคคลได้มอี สิ ระทางความคิด
2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรูส้ ึกต่ อ
สิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย เช่น นิดไม่ชอบคนเลี้ยงสัตว์ เพราะเห็นว่า
ทารุณสัตว์
3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทศั นคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเป็ นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ หรือในเรื่องนัน้ ๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทัศ นคติอ ยู่ เดิ ม หรือ ไม่มีแ นวโน้ม ทางความรู ใ้ นเรื่อ งนั้น ๆ มาก่ อน เช่ น เรามีท ศั นคติท่ีเป็ น กลางต่ อ ตู ้
ไมโครเวฟ เพราะเราไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไ้ มโครเวฟมาก่อน
จะเห็น ได้ว่ าการแสดงออกของทัศ นคติน ั้น เกิด จากการก่ อตัว ของทัศ นคติท่ีส ะสมไว้เป็ น
ความคิดและความรูส้ กึ จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ตามทัศนคติต่อสิง่ นัน้
2.5 กำรวิเครำะห์กลุ่ม(CLUSTER ANALYSIS)
เป็ นกระบวนการจัดวัตถุต่างๆ ให้อยู่กลุ่มที่เหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติท่วี ตั ถุท่อี ยู่ในกลุ่มเดียวกันจะ
คล้ายกัน แต่มคี วามแตกต่างจากวัตถุในกลุม่ อื่น จัดกลุม่ โดยพยายามให้ระยะห่างของสิง่ ทีอ่ ยู่ในกลุ่มเดียวกัน
อยู่ ใกล้ก นั ให้ม ากที่สุ ด (Minimize Intra-Cluster Distances) และระยะห่ า งที่ อ ยู่ ต่ างกลุ่ ม มีค วามห่ า ง
แตกต่างกันมากทีส่ ุด (Maximize Inter-Cluster Distances)
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ภำพที่ 3 จัดวัตถุต่างๆ ให้อยู่กลุ่มทีเ่ หมาะสม
การวิเคราะห์กลุม่ (Cluster Analysis) เป็ นเทคนิคการแบ่งกลุม่ หน่วยข้อมูล หรือเป็ นการแบ่งคน
สัตว์ สิ่งของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็ นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งดังนี้ “ให้
หน่วยทีอ่ ยู่ในกลุม่ เดียวกันมีลกั ษณะทีส่ นใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่หน่วยทีอ่ ยู่ต่างกลุม่ กันจะมีลกั ษณะที่
สนใจต่างกัน” คาว่าลักษณะทีส่ นใจอาจจะมีหลาย ๆ ตัวแปร เช่น ถ้าสนใจความคิดเห็นทางด้านการเมือง จะ
มีคาถามหลาย ๆ คาถามด้านการเมือง และจะนาคาตอบเหล่านัน้ มาแบ่งกลุ่ม (กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2552 :
286)
การจัด Case (หมายถึง คน สัตว์ สิง่ ของ หรือ องค์กร ฯลฯ) หรือเป็ นการจัดตัวแปรออกเป็ นกลุ่ม
ย่อย ๆ ตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป Case ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลกั ษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ส่วน Case
ที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีค วามสัมพันธ์กนั มากกว่าตัว
แปรที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ตัวแปรที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความสัมพันธ์กนั น้อยหรือไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย เช่น
มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะจัดสิ่งของ (Object) n สิ่งให้อยู่เป็ นกลุ่ม ๆ โดยที่ส่งิ ของที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลกั ษณะ
คล้ายกัน (Similarity) หรือใกล้ชดิ กัน (Closeness) ดังตัวอย่างผังข้อมูลข้างล่างนี้
ตัวแปรที่
ตัวแปรที่
ตัวแปรที่
ตัวแปรที่
1
2
K
P
หน่ วย ที่
X11
X12
X1k
X1p
1:
หน่ วย ที่
X21
X22
X2k
X2p
2:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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หน่ วย ที่

Xj1

Xj2

Xjk

Xjp

.
.
.
หน่ วย ที่

.
.
.
Xn1

.
.
.
Xn2

.
.
.
Xnk

.
.
.
Xnp

j:

n:
โดยที่ Xjk หมายถึง การวัดหรือค่าครัง้ ที่ j ของตัวแปร k
จะเห็นว่าแต่ละหน่ วยถูกวัดด้วยตัวแปร P ตัว หน่ วยที่ในที่น้ ีก็คือ สิ่งของที่ นัน้ เอง ในการ
วิเคราะห์จดั กลุ่มอาจเรียกทับศัพท์ เช่น item case หรือ object แล้วแต่ว่าคาไหนสื่อความหมายได้
มากกว่ากัน
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จดั กลุ่มนอกจากจะจัดสิ่งของให้อยู่เป็ นกลุ่ม ๆ แล้ว เรายังสามารถใช้
แนวคิดนี้จดั ตัวแปร p ตัวให้อยู่เป็ นกลุม่ ๆ ได้ดว้ ย
สุ ชาติ ประสิท ธิรฐั สิน ธ์( 2540) ได้ก ล่าวถึง วัต ถุป ระสงค์ของ เทคนิ ค วิธี Cluster Analysis ว่ า
เทคนิค Cluster Analysis มีวตั ถุประสงค์ท่สี าคัญอยู่ 2 ประการ คือ การจัดกลุ่มหน่วยวิเคราะห์ การจัด
กลุ่มตัวแปร ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กัลยา วานิชย์บญั ชา (2548) และสามารถกล่าวโดยรวมคือ เพื่อจัดกลุ่ม
Case ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในงานด้านต่ าง ๆ เ ช่น การตลาด การแพทย์ การปกครอง ฯลฯ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 ใช้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ซึ่งจะทาให้สามารถ
วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่จะสามารถแยกกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ นกลุ่มย่อย
ได้ จะต้องพิจารณาถึงตัวแปรที่ใช้ในการจัดกลุ่มผูบ้ ริโภค ที่จะทาให้ผูท้ อ่ี ยู่ต่างกลุ่มกันมีพฤติกรรมการบริโภค
ทีแ่ ตกต่างกัน ตัวแปรดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยอาชีพอายุ รายได้ เป็ นต้น
ตัวอย่างที่ 2 ใช้วางแผนเพื่อการทดสอบตลาด เช่น อาจจะมีการจัดกลุ่มพื้นที่หรือจังหวัดโดยรวม
พื้นที่ หรือจังหวัดที่คล้ายกันไว้ดว้ ยกัน เพือ่ จะได้กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกันสาหรับพื้นทีท่ ่อี ยู่ท่ี
ต่างกลุ่มกัน สาหรับตัวแปรที่ควรนามาพิจารณาในการจัดกลุ่มอาจจะเป็ นจานวนประชากร ร ายได้เฉลี่ย
อาชีพของคนในพื้นที่ พฤติกรรม ทัศนคติของคนในพื้นที่ เป็ นต้น
ตัวอย่างที่ 3 การเปรียบเทียบรถยนต์ย่หี อ้ ต่าง ๆ โดยที่ 1 Case คือ รถยนต์ 1 ยี่หอ้ ซึ่งพิจารณา
จากตัวแปร เช่น ความถีใ่ นการซ่อม ลูกสูบ ระบบเบรก ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร ราคา เป็ นต้น
ตัวอย่างที่ 4 การจัดกลุ่มประเทศ อาจใช้ดชั นีทางด้านสาธารณสุข เป็ นตัวแปรที่ใช้ในการจัดกลุ่ม
เช่น จานวนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จานวนเตียงในโรงพยาบาล สัดส่วนของไขมัน และแป้ งในอาหาร ในที่น้ ี
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1 Case คือ 1 ประเทศ โดยให้ประเทศที่มีระบบสาธารณสุ ขคล้ายกันอยู่ ดว้ ยกัน ถ้าประเทศที่มีระบบ
สาธารณสุขต่างกันจะอยู่ต่างกลุม่ กัน
ข้อตกลงเบื้องต้นเกีย่ วกับกำรวิเครำะห์จดั กลุ่ม Cluster Analysis
1. ไม่ทราบจานวนกลุม่ มาก่อนว่ามีก่กี ลุม่
2. ไม่ทราบมาก่อนว่าหน่วยหรือคนใดจะอยู่กลุม่ ใด
3. หน่วยหรือคนใดคนหนึ่งจะต้องอยู่กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งเพียงกลุม่ เดียว
4. ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งมีมากกว่า 1 ตัวและตัวแปรอาจจะเป็ นตัวแปรทีม่ คี ่าเพียง 1 ค่าหรือตัวแปร
เชิงคุณภาพ หรือ ตัวแปรเชิงปริมาณ
คุณสมบัตขิ องเทคนิ ควิธี Cluster Analysis
สุชาติ ประสิทธิรฐั สินธ์(2540) ได้กล่าวถึงคุ ณ สมบัติของเทคนิ ควิธี Cluster Analysis ไว้หลาย
ประการด้วยกันซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความต้องการทางด้านข้อมูล สาหรับการวิเคราะห์จดั กลุ่มหน่วยวิเคราะห์ผูว้ จิ ยั อาจใช้
ข้อมูลทีร่ ะบุหน่วยวิเคราะห์และตัวแปรตามทีจ่ ดั เก็บมาได้เลย เช่น การวิเคราะห์ทไ่ี ด้กล่าวมาแล้วข้องต้น ส่วน
การวิเคราะห์จดั กลุม่ ตัวแปร ผูว้ จิ ยั ไม่อาจจะใช้แฟ้ มข้อมูลดังกล่าวได้โดยใช้เมตริกแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร แทนได้
2. แนวคิดพื้นฐาน สิ่งสาคัญที่สุดของการวิเคราะห์การจัดกลุ่มคือ ตัวแปรที่ใช้ หาก
ผูว้ ิจยั ไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่สาคัญ ๆ ผลที่ได้ก็จะไม่ดีหรือทาให้ไขว้เขวได้ ทัง้ นี้เพราะตัวแปร ที่
เลือ กไว้ต งั้ แต่ แรกจะเป็ นสิ่งที่กาหนดคุ ณ สมบัติของสิ่ง ที่ระบุค วามเป็ นกลุ่ม ย่อ ย เช่ น ในการจัด กลุ่ม
โรงเรียนในเมือง หากผูว้ ิจยั ไม่เก็บข้อมูลเกี่ย วกับ จานวนนักเรียนและครู ขนาดของโรงเรียนก็ไม่อาจเป็ น
เกณฑ์ในการจัดกลุม่ ได้
3. ความคล้ายกันของหน่วย ความคิดเกี่ยวกับความคล้ายของหน่วยศึกษา เป็ นเทคนิค
ของการวิเคราะห์ทางสถิติหลายวิธี โดยทัว่ ไปการวัดความคล้ายจะพิจารณาจากความห่างระหว่างวัตถุ หรือ
พิจารณาจากความคล้ายกัน
4. การวัดความห่าง วิธีการวัดความห่างสามารถวัดได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งที่นิยมวัดกัน
มากก็คือ วิธีท่เี รียกว่า ระยะห่างเชิงยูคลิดยกกาลังสอง (Squared Euclidean distance) คือ ผลรวมของ
ผลต่างยกกาลังสองของทุกตัวแปร เช่น ต้องการดูความห่างกันของเบียร์ 2 ยี่หอ้ ซึ่งเราทราบราคาต้นทุน และ
แคลอรี่ของเบียร์ทงั้ 2 ยีห่ อ้
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ประเภทของเทคนิ ค Cluster Analysis
เทคนิค Cluster Analysis แบ่งเป็ นหลายประเภท โดยเทคนิคทีใ่ ช้กนั มากมี 2 เทคนิค คือ
1. การวิเคราะห์กลุม่ แบบขัน้ ตอน (Hierarchical Cluster Analysis)
2. การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis หรือ
บางครัง้ เรียกว่า K – Means Cluster Analysis )
เทคนิ ค Hierarchical Cluster Analysis
เป็ นเทคนิคทีน่ ิยมใช้กนั มากในการจัดกลุม่ Case หรือจัดกลุม่ ตัวแปร โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
1. ในกรณีทใ่ี ช้ในการแบ่ง Case นัน้ จานวน Case ต้องไม่มากนัก (จานวน Case ควรตา่
กว่า 200 ถ้าตัง้ แต่ 200 ขึ้นไปใช้ K-Means Cluster)และจานวนตัวแปรต้องไม่มากเช่นกัน
2. ไม่จาเป็ นต้องทราบจานวนกลุม่ มาก่อน
3. ไม่จาเป็ นเป็ นต้องทราบว่าตัวแปรใดหรือ Case ใดอยู่กลุม่ ใดก่อน
หลักเกณฑ์ในกำรรวมกลุ่ม
หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม ในแต่ ละขัน้ ตอนข้างต้นมีหลายวิธี ในที่น้ ี จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีท่ีมีใน
โปรแกรม SPSS ซึง่ จะปรากฏในคาสัง่ Method ดังนี้
1. Between – groups Linkage ห รื อ เรี ย ก ว่ าวิ ธี Average Linkage Between
Groups หรือเรียกกว่า UPGMA (Unweightede Pair-Group Method Using Arithmetic Average)

ภำพที่ 4 Average Linkage
วิธีน้ ีจะคานวณหาระยะห่างเฉลีย่ ของทุกคู่ของ Case โดยที่ Case หนึ่งอยู่ใน Cluster ที่ i ส่วนอีก
Case หนึ่งอยู่ใน Cluster ที่ j, I, j ถ้า Cluster ที่ i มีระยะห่างเฉลีย่ จาก Cluster ที่ j สัน้ กว่าระยะห่างจาก
Cluster อื่นจะนา Cluster ที่ i และ j รวมกันเป็ น Cluster เดียวกัน
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2. Within-group Linkage Technique ห รื อ เรี ย ก ว่ า Average Linkage Within
Groups Method วิธนี ้ ีจะรวม Cluster เข้าด้วยกันถ้าระยะห่างเฉลีย่ ระหว่างทุก Case
ใน Cluster นัน้ ๆ มีค่าน้อยทีส่ ุด
3. Nearest Neighbor หรือเรียกว่า Single Linkage

ภำพที่ 5 Single Linkage
วิธีน้ ีจะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่างที่สนั้ ที่สุด โดยที่ dik เป็ น
ระยะห่างทีส่ นั้ ทีส่ ุดระหว่าง Cluster i และ k ในรูปที่ 3 จะรวม Cluster i และ j เข้าด้วยกันเพราะ dij < dik
4. Furthest Neighbor Technique หรือเรียกว่า Complete Linkage

ภำพที่ 6 Complete linkage
วิธนี ้ ีจะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่างทีย่ าวทีส่ ุด
dik = ระยะห่างทีย่ าวที่สุดของ Cluster ที่ i และ k
dij = ระยะห่างทีย่ าวทีส่ ุดของ Cluster ที่ i และ j
ในทีน่ ้ ี dij < dik จึงรวม Cluster ที่ i และ j เข้าเป็ น Cluster เดียวกัน
5. Centroid Clustering
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ภำพที่ 7 Centroid Clustering
วิธีน้ ี จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่างของจุดกลางของ Cluster
(กลุ่ม) วิธีการนี้จะคานวณหาระยะห่างระหว่าง Centroid ของ Cluster ทีละคู่ ในที่น้ ีจะเรียกค่าเฉลีย่ หรือ
ค่ากลางของแต่ละ Cluster ว่า Centroid ของ Cluster เนื่องจากการจัดกลุ่ม Case จะพิจารณาจากตัวแปร
หลาย ๆ ตัวพร้อ ม ๆ กัน จึงเรียกค่ ากลางหรือค่ าเฉลี่ยว่า Centroid ถ้าระยะห่างระหว่าง Centroid ของ
Cluster คู่ใดตา่ จะรวม Cluster คู่นนั้ เข้าเป็ น Cluster เดียวกัน
6. Median Clustering
วิธีน้ ีจะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกัน โดยให้แต่ละ Cluster สาคัญเท่ากัน(ให้นา้ หนักเท่ากัน)
ในขณะที่วิธีของ Centroid Clustering จะให้ความสาคัญ แก่ Cluster มีขนาดใหญ่ มากกว่า Cluster ที่มี
ขนาดเล็ก (ให้นา้ หนักไม่เท่ากัน) Median Clustering จะใช้ค่า Median เป็ นค่ ากลางของ Centroid ถ้า
ระยะห่าง ระหว่างค่า Median ของ Clustering จะใช้ค่า Median เป็ นค่ากลางของ Centroid ถ้าระยะห่าง
ระหว่างค่า Median ของ Cluster คู่ใดตา่ จะรวม Cluster คู่นนั้ เข้าด้วยกัน
7. Ward’s Method
หลักการของวิธนี ้ ีจะพิจารณาจากค่า Sum of the squared within-cluster distance โดยจะรวม
Cluster ทีท่ าให้ค่า Sum of square within-cluster distance เพิม่ ขึ้นน้อยทีส่ ุด
โดยค่ า Square within-cluster distance คื อ ค่ า Square Euclidean distance ของแต่ ล ะ Case กับ
Cluster Mean

กำรวิเครำะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน(Nonhierarchical Cluster Analysis หรือ K – Means Cluster
Analysis )
การจาแนกกลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์กลุ่มแบบ
ไม่เป็ นขัน้ ตอน(Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือ การแบ่งส่วน (Partioning) ซึ่งเป็ นวิธีท่แี ตกต่าง
จากเทคนิคการวิเคราะห์แบบเป็ นขัน้ ตอนคือ เทคนิคHierarchical Cluster Analysis โดยวิธนี ้ ีผูว้ จิ ยั จะต้อง
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กาหนดเองว่ าจะต้อ งแบ่งเป็ น กี่ก ลุ่ม เช่ น k กลุ่ม จึงเรีย กวิธีน้ ี ว่ า K-Means Clustering โดย Hartigan
(1975 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548) ได้ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะห์ของวิธี K-Means สามารถสรุปได้
ดังนี้
ขัน้ ตอนการจัดกลุม่ ดังนี้
1. จัดสิง่ ของออกเป็ น K กลุม่ คร่าว ๆ ก่อน
2. หา Centroid (ในทีน่ ้ ีคือค่าเฉลีย่ ) ของแต่ละกลุม่ เราจะจัดสิง่ ของลงในกลุม่
ทีอ่ ยู่ใกล้ Centroid มากที่สุด ในกรณี ท่กี ลุม่ ที่จดั ได้ในข้อ 1. ไม่เป็ นไปตามนี้ เราต้องกลับไปเริ่มที่ขอ้ 1.
ใหม่
3. กลับไปทาข้อ 2.
หลักกำรของเทคนิ ค K-Means Clustering
เป็ นเทคนิคการจาแนก Case ออกเป็ นกลุ่มย่อย จะใช้เมื่อมีจานวน Case มาก โดยจะต้องกาหนด
จานวนกลุม่ หรือจานวน Cluster ทีต่ อ้ งการ เช่น กาหนดให้มี k กลุม่
เทคนิค K-Means จะมีการทางานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม Cases ให้ไปอยู่
ในกลุม่ ใดกลุ่มหนึ่ง โดยเลือกกลุ่มที่ Case นัน้ มีระยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มน้อยที่สุด แล้วคานวณค่ากลาง
ของกลุม่ ใหม่ จะทาเช่นนี้จนกระทัง่ ค่ากลางของกลุม่ ไม่เปลีย่ นแปลง หรือครบจานวนรอบทีก่ าหนดไว้
ชนิ ดของตัวแปรที่ใช้ในเทคนิ ค K-Means Clustering
ตัวแปรที่ใช้ในเทคนิค K-Means Clustering จะต้องเป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ คือ เป็ นสเกลอันตร
ภาค(Interval Scale) หรือสเกลอัตราส่วน(Ration Scale) โดยไม่สามารถใช้กบั ข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ หรือ
Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical
ขัน้ ตอนกำรวิเครำะห์ของวิธี K-Means
การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ด้ว ยเทคนิ ค วิธี K-Means Clustering สามารถสรุ ป ขัน้ ตอนของการ
วิเคราะห์ได้ 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 จัดกลุม่ ข้อมูลเป็ น k กลุม่ ซึง่ มีการแบ่งได้หลายวิธดี งั นี้
- แบ่งอย่างสุ่ม
- แบ่งด้วยผูศ้ ึกษาเอง

24

ขัน้ ที่ 2 คานวณหาจุดกึ่งกลางกลุม่ ของแต่ละกลุม่ เช่น จุดกลางกลุม่ ของกลุม่ ที่ C คือ
ขัน้ ที่ 3 มีวธิ กี ารพิจารณา 2 แบบ โดยจะคานวณ.
แบบที่ 1 คานวณหาระยะห่างจากแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุม่ ของทุกกลุม่
และจะพิจารณาย้ายหน่วยไปยังกลุม่ ที่มรี ะยะห่างตา่ สุด
แบบที่ 2 คานวณระยะห่างกาลังสองของแต่ละหน่ วยไปยังจุดกลางกลุ่มที่หน่ วย
นัน้ อยู่ โดยให้ ESSZ(Error Sum Square) เท่ากับระยะห่างกาลังสองของแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุม่

โดยที่ C ( i ) หมายถึง กลุม่ ของหน่วยที่ i
ESS = ผลบวกของระยะห่างจากแต่ละหน่ วยในกลุ่มไปยังจุดกลางกลุ่มรวมทุก
กลุม่ กลุม่ ใดทีม่ คี ่า ESS ตา่ แสดงว่าหน่วยทีอ่ ยู่ในกลุม่ นัน้ มีความคล้ายคลึงกัน
ขัน้ ที่ 4 การพิจารณาย้ายกลุม่ จะใช้เกณฑ์การย้ายตามค่าทีค่ านวณได้ในขัน้ ที่ 3
แบบที่ 1 จะทาการย้ายหน่วยที่ i ไปยังกลุ่มทีท่ าให้ระยะห่างจากหน่วยที่ i ไปยัง
จุดกลางกลุม่ มีค่าตา่ สุด
แบบที่ 2 จะทาการย้ายหน่วยที่ i ไปยังกลุ่มทีท่ าให้ค่า ESS มีค่าตา่ สุดถ้าขัน้ ที่ 4
ไม่มกี ารย้ายกลุ่มอีกแล้ว แสดงว่ากลุ่มที่แบ่งได้นนั้ เหมาะสมแล้ว แต่ถา้ ในนัน้ ที่ 4 มีการย้ายกลุ่ม กลุ่มที่มี
หน่วยย้ายเข้าหรือย้ายออกจะต้องทาการคานวณหาจุดกลางกลุม่ ใหม่นนั ่ คือต้องกลับไปทาขัน้ ที่ 2
2.6 งำนวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
ฐรินดา คล่องแคล้ว (2552)คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้ศึกษา “พฤติกรรมและ
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคที่ทอ็ ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานคร” โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษา สภาพทัว่ ไปของลักษณะพฤติกรรมการซื้อผักอินทรียข์ องผู บ้ ริโภค และศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมซื้อผักอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคที่ท็อป ซูปเปอร์มาร์เก็ตใน
กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 ราย สาหรับการศึกษาเรื่องนี้เลือกใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา และเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
จากค่าสถิตริ อ้ ยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นความถี่ (การทดสอบ
สมมติฐาน) โดยค่าไคสแควร์ (Chi – Square: χ 2 ) มาใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับการตัดสินใจซื้อ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
จากผลการวิจ ยั พบว่ า ผู บ้ ริโภคกลุ่ม ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ มีอายุ อ ยู่ในช่ ว งระหว่าง 31-35 ปี มี
สถานภาพ สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน และมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
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เดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 10,001-20,000 บาท ด้านพฤติกรรมการซื้อผักอินทรี ย ์ พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
เดินทางมาซื้อผักอินทรียโ์ ดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีความถี่ในการซื้อผักอินทรียเ์ ฉลี่ย 3 ครัง้ ต่อเดือน เสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักอินทรียเ์ ฉลีย่ ต่อครัง้ อยู่ในช่วงระหว่าง 1,001-1,500 บาท และในการเสียค่าใช้จ่ายแต่ละ
ครัง้ ผูบ้ ริโภคจะใช้เงินสดในการชาระค่าผักอินทรีย ์ ในส่วนของเหตุผลที่ทาให้ตดั สินใจซื้อผักอินทรียเ์ พราะมี
ความมัน่ ใจว่ามีความปลอดภัยมากกว่าบริโภคผักทัว่ ไป นอกจากนี้ยงั พบว่า การซื้อผักอินทรียข์ องผูบ้ ริโภค
ในแต่ ล ะครัง้ นัน้ ผู บ้ ริโภคส่ ว นใหญ่ จ ะตัด สินใจซื้อด้ว ยตนเอง ส าหรับ ปัจจัย ส่ว นประสมทาง การตลาดที่
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจาหน่ าย คิดเป็ นค่ าเฉลี่ยรวม 4.21
รองลงมา ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรและกระบวนการ ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด และส่วนประสมการตลาดด้านราคา โดยคิดเฉลีย่ รวมเท่ากับ
3.85 3.75 3.63 และ 3.33 ตามลาดับ โดยปัจ จัย ด้านความสะดวกในการเดิน ทางมาซื้อ ผัก อิน ทรีย ์ การ
ให้บริการชาระเงินที่รวดเร็ว สินค้ามีตรารับรองความปลอดภัย มีโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 และมีป้ายบอกราคา
ชัดเจน ตามลาดับ เป็ นปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีผ่ ู บ้ ริโภคให้ความสาคัญ
อ้อมดาว พิลาดา (2557) คณะบริหารธุ รกิจ สาขาบริหารธุ รกิจ ได้ศึกษา “ทัศนคติ และปัจจัยที่มี
อิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ผัก ปลอดสารพิษ ของผู บ้ ริโภคในอ าเภอมัญ จาคี รี จังหวัด ขอนแก่ น ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริโภคในการตัดสิน ใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อผักปลอดสารพิษ และเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
ทีม่ อี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริโภค ใช้แบบสอบถาม และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดย
เก็บข้อมูลเฉพาะประชาชนที่อาศัยใน เขตอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 ราย ใช้วธิ ีคานวณจากสัดส่วนของประชากรทัง้ หมดที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 นาข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติท่ใี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สถิติการทดสอบที สถิตกิ ารวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว สถิติการวิเคราะห์หาผลต่างของรายคู่ใช้ LSD และ
สถิตสิ มั ประสิทธิ์แบบเพียร์สนั
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี การศึกษาระดับ
อนุ ปริญญา สถานะภาพโสด มีอาชีพเจ้าของธุ รกิจส่วนตัว มีรายได้ 10,000-19,999 บาท จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-5 คน ผูบ้ ริโภคส่วนมากมีทศั นคติทด่ี ีต่อผักปลอดสารพิษทัง้ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านอารมณ์
และความรู ส้ ึก และด้านพฤติกรรม ผู บ้ ริโภคให้ความสาคัญ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผักปลอด
สารพิ ษ ในระดับ มาก ในการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ลัก ษณะทางประชากรที่แ ตกต่ า งกัน ให้ร ะดับ
ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผักปลอดสารพิษ แตกต่างกัน ลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการบริโภคผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน และ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผัก
ปลอดสารพิษ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริโภค
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ณัฐธีร ์ ศิ ว เดชเจริญ วงษ์ (2555) ศึ กษาเรื่อง “การตัด สิน ใจเลือกซื้อ ผัก อิน ทรีย จ์ ากร้านมูลนิ ธิ
โครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.)ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล ทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคผักอินทรีย ์ ปัจจัยด้านการตลาดของผูบ้ ริโภคผักอินทรียใ์ นร้านมู ลนิธโิ ครงการหลวงในเขต
กรุงเทพมหานคร 2.)การตัดสินใจเลือกซื้อผักอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคผักอินทรียใ์ นร้านมูลนิธิโครงการหลวง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3.)เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานของบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผักอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคผักอินทรียใ์ นร้านมูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 4.)ความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคผักอินทรีย ์ และปัจจัยด้านการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อผักอินทรีย ์
ของผูบ้ ริโภคผักอินทรียใ์ นร้านมูลนิธิโ ครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 5.)ปัญหาและขอเสนอแนะของ
ผูบ้ ริโภคผักอินทรียใ์ นร้านมูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั จานวน
385 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึง่ แบบสอบถามมีทงั้ คาถามปลายเปิ ด และคาถามปลายปิ ด สถิติทใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย สถิติ t-test สถิติ f-test วิเคราะห์ความแปรปรวนและ
ทดสอบความแตกต่ า งค่ าเฉลี่ย รายคู่ โดยวิธี LSD สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์เชิ ง อัน ดับ ของสเปี ย ร์แ มน
(Spearman Rank Correlation Coefficient)
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 44 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ร้อย
ละ 29.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 58.2 มีรายได้ 20,001-40,000 บาท ร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่มี
จ านวนสมาชิก ครอบครัว น้อ ยกว่ า 5 คน ร้อ ยละ 62.1 และได้รบั รู ข้ ่าวสาร 1-2 ช่ อ งทาง ร้อ ยละ 50.4
ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริโภคผักอินทรีย ์ โดย สารวจแล้วพบว่าผูบ้ ริโภค อยากให้หน่ วยงานทาง
ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้ผูค้ นที่บริโภคผักอินทรียท์ ราบถึงประโยชน์ในการบริโภคผักอินทรีย ์ ส่วนปัจจัย
ด้านการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลมากที่สุด รองลงมาเป็ นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
การจัดจ าหน่ าย และสุ ดท้ายปัจ จัยด้านการส่งเสริม การตลาด ส่วนผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า
ผูบ้ ริโภคที่มีอ ายุ อาชีพ และจานวนช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่ างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อผัก
อินทรียแ์ ตกต่างกัน
วรพรรณ อิน วะษา (2551) คณะบริหารธุ รกิจ สาขาการตลาด ได้ศึ กษา “พฤติกรรมการซื้อซา้
เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการซื้อ
ซา้ เครื่อ งดื่ม ชาเขีย วโออิชิของผู บ้ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร โดย จาแนกตามข้อมูล ประชากรศาสตร์
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจยั ยังสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนิ น ธุ รกิจ และนาข้อมูลไปประกอบการวางแผนการตลาดเพื่อประสิทธิภาพสู งสุ ด และ
ตอบสนองความต้อ งการของผู บ้ ริโภค เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 คนใช้ วิธีคานวณจากสัดส่ว นของ
ประชากรทัง้ หมดที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยสถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุ มานที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การทดสอบค่ า T การวิเคราะห์ค่ าความแปรปรวน ทางเดี ยว และค่ าสัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
จากผลการวิจยั พบว่า ผู บ้ ริโภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงอายุ ระหว่าง 25 – 34 ปี ระดับการศึ กษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ผูบ้ ริโภคมีการ
รับรูจ้ กั ตราสินค้า อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ในความคุน้ เคยกับตราสินค้าโออิชิ เมือ่ เทียบกับตราสิ นค้าอื่นๆ และ มี
การรับรูค้ ุณค่าความผูกพันธ์กบั ตราสินค้า อยู่ในระดับมากในการซื้อชาเขียวตัง้ ใจซื้อชาเขียวโออิชิ ผูบ้ ริโภคมี
การรับรูค้ ุณค่าความภักดีต่อตราสินค้า อยู่ในระดับมาก ครัง้ ต่อไปที่จะซื้อชาเขียวจะซื้อชาเขียวโออิชิแน่ นอน
และจะแนะนาให้บคุ คลอื่นซื้อชาเขียวโออิชิ โดยที่จะซื้อขาเขียวทุกรสชาติท่วี างขาย และจะซื้ อแม้ว่าชาเขียวโออิ
ชิจะปรับขนาดจาก 500 มิลลิลติ ร เป็ น 350 มิลลิลติ ร สาหรับสาเหตุทส่ี าคัญทีเ่ ลือกซื้อซา้ ชาเขียวยี่หอ้ ที่ซ้อื เป็ น
ประจามีหลากหลายกันไป โดยระบุว่าสาเหตุสาคัญที่สุดที่เลือกซื้อ เพราะ มีรสชาติท่ชี อบ เลือกซื้อเพราะชอบ
โฆษณา มีค่าใช้จ่ายชาเขียวเฉลี่ยเท่ากับ 24.61 บาท/ครัง้ ซืง่ ผูบ้ ริโภคมีความถี่ 1 – 2 ครัง้ /สัปดาห์ แต่ละครัง้
ผูบ้ ริโภคจะซื้อแบบขวดขนาด 500 มิลลิลิตร โดยจะซื้อรสชาติ นา้ ผึ้งผสมมะนาว สถานที่ท่ีซ้ อื มากที่สุด คือ
ร้านสะดวกซื้อ
ศิโสภา อุทิศสัมพันธ์กุล (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อซา้ ในธุ รกิจออนไลน์
Group Buying” โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา ปัจ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจในการซื้อ ซ า้ ในธุ ร กิ จ ที่ท า
การตลาดบนเว็บไซต์ Group Buying โดยจะศึกษาธุ รกิจอาหาร เนื่องจากเป็ นธุ รกิจที่มสี ดั ส่วนการขายดีล
ผ่านทางเว็บไซต์ Group Buying สูงที่สุด ใช้วจิ ยั เชิงสารวจ เก็บข้อมูลตัวอย่าง 330 คน โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% จากสูตรของคอแครน (Cochran) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) แบบเพียร์สนั โดยทาการหาความสัมพันธ์ทีละคู่ (Bivariate
Analysis) และใช้สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั และใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ส่วนการประมวลผลเพิม่ เติมของการทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลีย่ ประชากร โดยการทา Independent – Sample T test และ One – way Anova
จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า และความชื่นชอบในตราสินค้าต่างส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจในการซื้อ ซา้ ในธุ รกิจ ที่ท าการตลาดผ่ านเว็บ ไซต์ Group Buying โดยปัจจัย ด้านมูล ค่ าสุ ทธิท่ีลูก ค้า
คาดหวัง คุณภาพของการบริการ และคามเป็ นธรรมในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ตามลาดับ อีกทัง้ ปัจจัยมูลค่าสุทธิท่ลี ูกค้าคาดหวัง ส่วนลดในครัง้ ต่อไป และการบอกต่อเชิงบวก
ทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความชื่นชอบในตราสินค้าตามลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าสุทธิท่ี
ได้รบั ส่งผลต่อปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้า และความชื่นชอบในตราสินค้าสูงทีส่ ุด
จากการตรวจเอกสารของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนัน้ ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า มีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อาศัยหลักการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่
ทราบขนาดของประชากรทีแ่ น่นอนได้ เพือ่ ให้การศึกษาเรื่องนี้มคี วามน่าเชื่อถือมากขึ้น ป้ องกันความผิดพลาด
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และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ โดยใช้สูตรกรณีทไ่ี ม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และกาหนดค่าความ
เชื่อมัน่ 95% ค่ าความคาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5 % (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2545) ผู ท้ างานวิจ ยั
คานวณแล้วใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย แต่จะมี 2 เรื่องที่กลุม่ ตัวอย่างมีจานวน 385 ราย และ 330 ราย
คือเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อผักอินทรียจ์ ากร้านมูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อซา้ ในธุรกิจออนไลน์ Group Buying
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ของแต่ละงานวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั ทุกคนใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีการแบ่งส่วนแบบสอบถาม คือ ส่วนทีส่ อบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วน
สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนด้านทัศนคติ ส่วนปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อ และ
ส่วนข้อเสนอแนะ โดยวิธีท่ใี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจะใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา คือ ความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ ามัชญิมเลขคณิ ต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ดา้ น
พฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านทัศนคติ และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อจะใช้การวิเคราะห์ความแปร
รวนที่แตกต่ างกัน ออกไป โดยมีการวิเคราะห์ จะมีง านวิจ ยั เรื่องพฤติก รรมและปัจจัยที่มีอิท ธิพ ลต่ อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ผัก อิ น ทรี ย ์ข องผู บ้ ริ โภคที่ ท็ อ ปส์ ซู เปอร์ม าร์เก็ ต ในกรุ ง เทพมหานคร น าวิธี ก ารทดสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มลี กั ษณะเป็ นความถี่ (การทดสอบสมมติฐาน) โดยค่าไคสแควร์ (Chi – Square:
𝑋 2 ) มาใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อ ส่วนงานวิจยั เรื่องทัศนคติ
และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริโภคในอาเภอมัญจาคี รี จังหวัดขอนแก่น ใช้
การวิเคราะห์ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) ในกรณี ท่ีร ะดับ ความเห็ น ด้ว ย
แตกต่ างกัน ที่ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 ให้เปรีย บเทีย บความแตกต่ างด้ว ยวิธี LSD ต่ อ มางานวิจ ยั เรื่อ งการ
ตัดสิน ใจเลือ กซื้อ ผัก อินทรีย จ์ ากร้านมูลนิ ธิโครงการหลวง ในเขตกรุง เทพมหานคร ต่ อมางานวิจ ยั เรื่อง
พฤติก รรมการซื้อ ซ า้ เครื่อ งดื่ ม ชาเขีย วโออิชิของผู บ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ก ารวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนทางเดียว One Way Anova หรือ F – Test และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และงานวิจยั ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ ซ า้ ในธุ ร กิ จ ออนไลน์ Group Buying ใช้ก ารวิเคราะห์ส หสัม พัน ธ์ Correlation
Analysis แบบเพียร์สนั และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Mutiple Regression) โดยทุกงานวิจยั จะมีการ
จัดช่วงค่าเฉลีย่ ด้วยสเกลทีใ่ ช้ในการวัด 5 ระดับ
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2.7 กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดของงานวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการซื้อผักอินทรียใ์ นตราสินค้าที่ผูบ้ ริโภคเลือก
ซื้อ มีดงั นี้
ตัวแปรต้น
คุ ณ ลัก ษณะทำงประชำกรศำสตร์ข องกลุ่ ม ตัว อย่ ำ ง
ประกอบด้วย
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.จานวนสมาชิกในครอบครัว
6.รายได้ต่อเดือน
7.งานอดิเรก
8.เพจทีช่ อบอ่าน

ตัวแปรตาม

เกิดความพึงพอใจในการซื้อผักอินทรีย ์

ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มีอทิ ธิพลต่อกำรเลือกซื้อ
ด้านราคา ,ด้านสถานที่จดั จาหน่าย ,ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และด้านผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อผักอินทรีย ์
เคย/ไม่เคยซื้อ ,เหตุผลที่ทาให้ซ้ อื และไม่ซ้ อื ,ความถี่ใน
การซื้อ ,ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการซื้อ ,เลือกซื้อจากสถานที่
จัดจ าหน่ ายใด ,ผักอินทรียช์ นิ ดใดที่ท่านเลือกซื้อ บ่อย
ที่สุด ,กลุ่มใดที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรียก์ บั
ท่านมากทีส่ ุด

ของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

*เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถำมเรียบร้อยจะมีกำรคัดและ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภค ซึ่งจะมี (ซื้อและนึ กถึงผักอินทรียเ์ ป็ น
อันดับแรก / ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก

ภำพที่ 8 กรอบแนวคิดการศึกษา

/ ไม่ซ้ อื เลย)*
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บทที่ 3
วิธดี ำเนิ นกำรวิจยั
การวิจยั เรื่องพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการซื้อของผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใน
การวิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
3.1 การกาหนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล

3.1 กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั
ประชากรที่ทาการศึกษา คือผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยซื้อและไม่
เคยซื้อผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อ และไม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนแน่ นอน และไม่ทราบค่าสัดส่วน โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% โดยอาศัยหลักการคานวณ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของคอแครน ดังต่อไปนี้ (Cochan, 1977 อ้างในมารยาท โยทองยศ, 2557)
𝑧2
𝑛=
4𝑒 2

โดย n คือ จานวนของกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
Z คือ ค่ามาตรฐานทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96
e คือ ค่าความคลาดเคลือ่ นซึง่ กาหนดทีร่ อ้ ยละ 5 (หรือ 0.05)
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แทนค่า
(1.96)2
𝑛=
4(0.05)2

= 384.16 ≈ 384 หน่วย
กลุม่ ตัวอย่างทีค่ านวณได้ เท่า กับ 384 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ เป็ น 400 คนเพือ่ ความแม่นยาของ
ข้อมูล
3.1.3 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
การศึกษาครัง้ นี้กาหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังแสดงในกรอบแนวคิด ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
- รายได้ต่อเดือน
- งานอดิเรก
- เพจทีช่ อบอ่าน
- วิธกี ารเดินทางไปซื้อของ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อ (Marketing Mix 4Ps)
- ด้านราคา
- ด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการเลือกซื้อผักอินทรีย ์
- เคย/ไม่เคยซื้อ
- ความถีใ่ นการซื้อ
- ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการซื้อ
- เหตุผลทีเ่ ลือกซื้อผักอินทรียไ์ ปบริโภคเพราะอะไร
- เลือกซื้อจากสถานทีจ่ ดั จาหน่ายใด
- ผักอินทรียช์ นิดใดที่ท่านเลือกซื้อบ่อยทีส่ ุด
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- กลุม่ ใดทีม่ อี ิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรียก์ บั ท่านมากที่สุด
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจในการซื้อผักอินทรียข์ อง
ผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.1.4. สมมุตฐิ ำนที่ใช้ในกำรวิจยั
1. สมมติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมซื้อผักอินทรีย ์ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. สมมุตฐิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการซื้อผักอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผัก
อินทรียข์ องผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจยั
ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน งานอดิเรก เพจทีช่ อบ
อ่าน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการเลือกซื้อผัก
อินทรีย ์ โดยให้เรียงลาดับความสาคัญ/ความเหมาะสมของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ ได้แก่ ด้าน
ราคา ด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ ได้แก่ เคย/ไม่เคยซื้อ
ความถีใ่ นการซื้อ ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้อผักอินทรียไ์ ปบริโภคเพราะอะไร เลือกซื้อจาก
สถานทีจ่ ดั จาหน่ายใด ผักอินทรียช์ นิดใดที่ท่านเลือกซื้อบ่อยทีส่ ุด กลุม่ ใดทีม่ อี ิทธิพลต่อการเลือกซื้อผัก
อินทรียก์ บั ท่านมากที่สุด
3.3กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ซึง่ จะเป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) โดย แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอนได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน งานอดิเรก เพจทีช่ อบ
อ่าน มีจานวนทัง้ หมด 9 ข้อ เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผัก
อินทรีย ์ โดยให้เรียงลาดับความสาคัญ/ความเหมาะสมของปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ ได้แก่ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ โดยใช้ แบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประเมินคาตอบ (Rating Scale) ซึ่งเป็ นการวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุม, 2552 : 75)
สาคัญ/เหมาะสมมากที่สุด 1
คะแนน
สาคัญ/เหมาะสมมาก
2
คะแนน
สาคัญ/เหมาะสมปานกลาง 3
คะแนน
สาคัญ/เหมาะสมน้อย
4
คะแนน
สาคัญ/เหมาะสมน้อยที่สุด 5
คะแนน
การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงเท่ากัน ซึ่งสามารถคานวณหาอันตรภาคชัน้
ได้ดงั นี้
(คะแนนสูงสุด–คะแนนตา่ สุด)/จานวนระดับ = 5 – 1/5 = 0.80
ซึง่ จะได้ค่าเฉลีย่ แต่ละระดับ ห่างกัน = 0.80 และกาหนดความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ แต่ละระดับ
ดังนี้ ค่าเฉลีย่ ระหว่าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุม, 2552 : 75)
1.00 – 1.80
หมายถึง น้อยทีส่ ุด
1.81 – 2.60
หมายถึง น้อย
2.61 – 3.40
หมายถึง ปานกลาง
3.41 – 4.20
หมายถึง มาก
4.21 – 5.00
หมายถึง มากทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ ได้แก่ เคย/ไม่เคยซื้อ
ความถีใ่ นการซื้อ ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้อผักอินทรียไ์ ปบริโภคเพราะอะไร เลือกซื้อจาก
สถานที่จดั จาหน่ ายใด ผักอินทรียช์ นิดใดที่ท่านเลือกซื้อบ่อยที่สุด กลุ่มใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผัก
อินทรียก์ บั ท่านมากทีส่ ุด เป็ นคาถามให้ผูต้ อบเลือกคาตอบ
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ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ทาการเก็บข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ผลงานวิจยั หนังสือ บทความจากเอกสาร
และแหล่งสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
3.4 วิธีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
1. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
2. กาหนดรหัส และลงรหัสในคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประมวลผลในโปรแกรมวิเคราะห์ผล SPSS
3. วิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพือ่ ดูค่าความถี่ ร้อยละ และความสัมพันธ์ของข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ อธิบายถึงลักษณะทัว่ ไปของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1.1 ในส่วนที่ 1 คือ เพศ อายุ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ งานอดิเรก และเพจทีช่ อบอ่าน
3.1.2 ในส่วนที่ 2 จะอธิบายถึงการให้ความสาคัญ ของปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรียข์ องผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจะมีปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านสถานที่จดั จาหน่ าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยจะมีการเสนอค่ าเฉลี่ย และค่ า
ความเบีย่ งเบนมาตราฐาน
3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เลือก
ซื้อผักอินทรีย ์ เป็ นกลุ่มซึ่งจะมี ไม่เคยซื้อ / เคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก / เคยซื้อแต่ไม่ได้นึก
ถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก โดยการคัดเลือกข้อมูลจากแบบสอบถาม และใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ด้วย การวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstab) ระหว่างกลุ่มผูบ้ ริโภคกับพฤติกรรมการซื้อ ผักอินทรีย ์ และใช้การ
วิเคราะห์จ ดั กลุ่ม Cluster Analysis จากจานวน 321 รายเพื่อ จัดกลุ่ม และวิเคราะห์ป จั จัยที่มีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อผักอินทรียเ์ ฉพาะของผูบ้ ริโภคผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี K-Mean Cluster
Analysis เป็ นการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน(Nonhierarchical Cluster Analysis) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีมากกว่า 200 ตัวอย่าง ใช้ปจั จัยทางการตลาด (4p) เป็ นเกณฑ์ในการจัดกลุม่ ผูซ้ ้อื มีดงั นี้
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผักอินทรียม์ คี วามสดใหม่ สีสนั น่ารับประทาน ,มีวนั ที่ผลิต และวันที่
หมดอายุ ระบุชดั เจน ,มีย่ีหอ้ ระบุชดั เจน ,มี QR CODE ที่ให้แสกนเพื่อดู ท่ีมาของผักอินทรียท์ ่ีซ้ ือ ,มีตรา
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์ และรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ทน่ี ่าดึงดูด
2.ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาไม่เกิน 29 บาท ,ราคา 30 – 45 บาท และราคามากกว่า 45 บาทขึ้นไป
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3.ปัจจัยด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่าย ได้แก่ มีจดั จาหน่ายทางออนไลน์ ,มีจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นาทัว่ ไป ,มีการเรียงไว้เป็ นหมวดหมู่ของผักชนิดต่างๆ ,มีท่ีจอดรถที่กว้าง สะดวกสบาย
และสามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก ร้านค้าหาเจอได้งา่ ย
4.ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ มีการทาบัตรสมาชิกให้ลูกค้าประจา และเมื่อซื้อครบ 200
บาทจะได้รบั 20% ,ใน 1 สัปดาห์จะมีการจัดโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ,มีการจัด Box Set ชุดผักอินทรียใ์ นราคา
พิเศษให้ก บั ลู ก ค้าที่ส มาชิก ,มีบ ริก ารจัด ส่ ง ถึง ที่ เมื่อ ซื้อ ครบตามราคาที่ท างร้านก าหนด และมีเพจทาง
Facebook หรือ Instagram ให้ลูกค้าได้สามารถติดตามข่าวสาร หรือได้รบั สิทธิประโยชน์ของร้านค้า
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์พ ฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อซา้ ของผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ม าจากการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ปฐมภู มิ โดยใช้แ บบสอบถามกับ ผู ท้ ่ีซ้ ือ และไม่ ซ้ ือ ผัก อิ น ทรี ย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผักอินทรียข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 4 การแบ่งกลุม่ ผูซ้ ้อื ผักอินทรียด์ ว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์กลุม่ (Cluster Analysis)
1. ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง
จากการเก็บข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูบ้ ริโภคทัง้ 3 กลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยชุดแบบสอบถามทัง้ หมด 400 ราย โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภค กลุ่มคนที่ไม่เคยซื้อผัก
อินทรียจ์ านวน 79 ราย กลุ่มซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 201 ราย และกลุ่มซื้อแต่ไม่ได้นึกถึง
ผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 120 ราย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ด้านเพศ พบว่า ทุกกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดย กลุม่ ไม่เคยซื้อ จานวน 53 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 67.1 กลุ่มซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 141 ราย คิดเป็ นร้อยละ 70.1 และกลุ่มซื้อ
แต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 78 ราย คิดเป็ นร้อยละ 65.0
ด้านอายุ พบว่า กลุม่ ที่ไม่เคยซื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 -24 ปี จานวน 37 รายคิดเป็ นร้อยละ
46.8 ส่วนกลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก และกลุม่ ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี โดย กลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกมีจานวน 93 รายคิดเป็ นร้อยละ 46.3
และกลุม่ ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกมีจานวน 65 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.2
ด้านสถานภาพ พบว่า ทุกกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด โดยกลุม่ ไม่เคยซื้อ จานวน 67
รายคิดเป็ นร้อยละ 84.8 กลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 155 ราย คิดเป็ นร้อยละ 77.1 และ
กลุม่ ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 103 ราย คิดเป็ นร้อยละ 85.8
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ด้านระดับการศึกษา พบว่า ทุกกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ท่ี ปริญญาตรี โดยกลุ่ม
ไม่เคยซื้อ จานวน 63 รายคิดเป็ นร้อยละ 79.7 กลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 148 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 73.6 และกลุม่ ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 90 ราย คิดเป็ นร้อยละ 75.0
ด้านรายได้ พบว่า ทุกกลุม่ ผูบ้ ริโภคมีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป โดยกลุม่ ไม่เคยซื้อ จานวน 32 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 40.5 กลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 100 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.8 และกลุม่
ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 61 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.8
ด้านงานอดิเรก พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุม่ ไม่เคยซื้อ งานอดิเรกเล่น Social จานวน 47 รายคิดเป็ น
ร้อยละ 59.5 ส่วนกลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกส่วนใหญ่ งานอดิเรก ฟังเพลง จานวน 123 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 61.2 และกลุม่ ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 74 ราย คิดเป็ นร้อยละ 61.7
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
55 ปี ข้นึ ไป
รวม
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มไม่เคยซื้อ
กลุ่มซื้อและนึ กถึงผัก กลุ่มซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผัก
อินทรียอ์ นั ดับแรก
อินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
(รำย)
(รำย)
(รำย)
26
53
79

32.9
67.1
100.0

60
141
201

29.9
70.1
100.0

42
78
120

35.0
65.0
100.0

37
31
7
3
1
79

46.8
39.2
8.9
3.8
1.3
100.0

56
93
24
28
0
201

27.9
46.3
11.9
13.9
0.0
100.0

37
65
10
7
1
120

30.8
54.2
8.3
5.8
0.8
100.0

67
12
0
79

84.8
15.2
0.0
100.0

155
45
1
201

77.1
22.4
0.5
100.0

103
17
0
120

85.8
14.2
0.0
100.0
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ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม(ต่อ)
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์

ระดับกำรศึกษำ
ตา่ กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อำชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม
รำยได้
ตา่ กว่าหรือเทียบเท่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
รวม
งำนอดิเรก
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ปลูกต้นไม้
เล่น Social
ฟังเพลง

ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มไม่เคยซื้อ
กลุ่มซื้อและนึ กถึงผัก กลุ่มซื้อแต่ไม่ได้นึกถึง
อินทรียอ์ นั ดับแรก ผักอินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(รำย)
(รำย)
(รำย)
1
63
15
79

1.3
79.7
19.0
100.0

17
148
36
201

8.5
73.6
17.9
100.0

7
90
23
120

5.8
75.0
19.2
100.0

16
15
39
7
2
79

20.3
19.0
49.4
8.9
2.5
100.0

33
23
106
28
11
201

16.4
11.4
52.7
13.9
5.5
100.0

24
12
70
12
2
120

20.0
10.0
58.3
10.0
1.7
100.0

1
12
17
17
32
79

1.3
15.2
21.5
21.5
40.5
100.0

7
19
29
46
100
201

3.5
9.5
14.4
22.9
49.8
100.0

6
9
16
28
61
120

5.0
7.5
13.3
23.3
50.8
100.0

9
47
38

11.4
59.5
48.1

64
107
123

31.8
53.2
61.2

13
74
74

10.8
61.7
61.7
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ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม(ต่อ)
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
กลุ่มไม่เคยซื้อ

งำนอดิเรก
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (ต่อ)
ช้อปปิ้ ง
อ่านหนังสือ/Blog/บทความ
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า. จากการคานวณ

ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มซื้อและนึ กถึงผัก
อินทรียอ์ นั ดับแรก

จำนวน
(รำย)

ร้อยละ

จำนวน
(รำย)

23
24
7
79

29.1
30.4
8.9

68
75
23
201

กลุ่มซื้อแต่ไม่ได้
นึ กถึงผักอินทรีย ์
อันดับแรก
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(รำย)

33.8
37.3
11.4

42
55
18
120

35.0
45.8
15.0

2. ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มีอทิ ธิพลต่อกำรเลือกซื้อผักอินทรีย ์
จากการเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม เพือ่ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ พบว่า ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับปานกลาง
มีค่าเฉลีย่ 3.01 ดังตารางที่ 2 โดยรายละเอียดต่างๆด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสาคัญดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ มาก คือ ผักอินทรียม์ คี วามสดใหม่ สีสนั น่ารับประทาน มี
ค่าเฉลีย่ 3.78 และ มีวนั ทีผ่ ลิต และวันทีห่ มดอายุระบุชดั เจน มีค่าเฉลีย่ 3.69
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ ปานกลาง คือ มีตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์
มีค่าเฉลีย่ 3.16 และ มีย่หี อ้ ระบุชดั เจน มีค่าเฉลีย่ 2.38
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ น้อย คือ มี QR CODE ทีใ่ ห้แสกนเพือ่ ดูทม่ี าของผัก
อินทรียท์ ซ่ี ้อื มีค่าเฉลีย่ 2.04
ตำรำงที่ 2 จานวนร้อยละของระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อด้านผลิตภัณฑ์
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ปัจจัยกำรตลำด
ด้ำนผลิตภัณฑ์

มำกที่สุด

1. ผักอินทรียม์ ีควำมสดใหม่
สีสนั น่ ำรับประทำน
2. มีวนั ที่ผลิต และวันที่
หมดอำยุระบุชดั เจน
3.มีย่หี อ้ ระบุชดั เจน
4.มี QR CODE ที่ให้แสกนเพือ่
ดูท่มี ำของผักอินทรียท์ ่ซี ้ อื
5.มีตรำรับรองมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรอินทรีย ์

160
(40.0)
101
(25.3)
18
(4.5)
23
(5.8)
100
(25.0)
รวม

ระดับควำมสำคัญ
มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด
จำนวน(รำย)
(ร้อยละ)
100
66
39
35
(25.0) (16.5) (9.8)
(8.8)
157
78
43
21
(39.3) (19.5) (10.8) (5.3)
34
129
119
100
(8.5) (32.3) (29.8) (25.2)
35
46
126
170
(8.8) (11.5) (31.5) (42.5)
77
81
71
71
(19.3) (20.3) (17.8) (17.8)

̅ S.D.
𝑿

ระดับ
ควำม
สำคัญ

3.78 1.30

มำก

3.69 1.12

มำก

2.38 1.08 ปำนกลำง
2.04 1.18

น้อย

3.16 1.43 ปำนกลำง
3.01 1.22 ปำนกลำง

ทีม่ า. จากการคานวณ
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยชุดแบบสอบถามทัง้ หมด 400 ราย มีบรรจุภณั ฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อที่สุด คือ
บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อค จานวน 152 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.0 รองลงมาเป็ น บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ จานวน
84 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.0 และ บรรจุในถุงไบโอพลาสติก จานวน 79 ราย คิดเป็ นร้อยละ 19.8 ตามลาดับ
ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 จานวนร้อยละของรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์
บรรจุภณั ฑ์ท่มี ีอทิ ธิพลต่อกำรเลือกซื้อ
บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ
บรรจุอยู่ในกระป๋ อง
บรรจุในถุงไบโอพลาสติก
บรรจุในถุงซิปล็อค
บรรจุในกล่องไบโอพลาสติก
รวม

ข้อมูลจำกแบบสอบถำม
จำนวน (รำย)
ร้อยละ
84
21.0
7
1.8
79
19.8
152
38.0
78
19.5
400

100.0
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ทีม่ า. จากการคานวณ
จากการเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม เพือ่ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ พบว่า ด้ำนรำคำ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับมาก มีค่าเฉลีย่
3.55 ดังตารางที่ 4 โดยรายละเอียดต่างๆด้านราคา มีระดับความสาคัญดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ มาก คือ ราคาไม่เกิน 29 บาท มีค่าเฉลีย่ 4.02 และ ราคา
30 – 45 บาท มีค่าเฉลีย่ 3.88
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ ปานกลาง คือ ราคามากกว่า 45 บาทขึ้นไปมีค่าเฉลีย่ 2.76
ตำรำงที่ 4 จานวนร้อยละของระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อด้านราคา
ปัจจัยกำรตลำด
ด้ำนรำคำ

1. รำคำไม่เกิน 29 บำท
2. รำคำ 30 – 45 บำท
3. รำคำมำกกว่ำ 45 บำทขึ้นไป

ระดับควำมสำคัญ
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด
จำนวน(รำย)
(ร้อยละ)
169
124
59
41
7
(42.3) (31.0) (14.8) (10.3) (1.8)
105
167
107
18
3
(26.3) (41.8) (26.8) (4.5)
(0.8)
32
41
164
123
40
(8.0) (10.3) (41.0) (30.8) (10.0)
รวม

S.D.

ระดับ
ควำม
สำคัญ

4.02 1.07

มำก

3.88 0.87

มำก

̅
𝑿

2.76 1.04 ปำนกลำง
3.55 1.00

มำก

ทีม่ า. จากการคานวณ
จากการเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม เพือ่ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ พบว่า ด้ำนสถำนที่กำรจัดจำหน่ ำย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.04 ดังตารางที่ 5 โดยรายละเอียดต่างๆด้านสถานที่การจัดจาหน่าย มีระดับ
ความสาคัญดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ มาก คือ จาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชัน้ นาทัว่ ไป มีค่าเฉลีย่ 3.96
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ ปานกลาง คือ สามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก
ร้านค้าหาเจอได้งา่ ย มีค่าเฉลีย่ 3.25 และ มีการเรียงไว้เป็ นหมวดหมูข่ องผักชนิดต่างๆ มีค่าเฉลีย่ 3.06
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ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ น้อย คือ มีจดั จาหน่ายทางออนไลน์ มีค่าเฉลีย่ 2.58 และ
มีทจ่ี อดรถที่กว้าง สะดวกสบาย มีค่าเฉลีย่ 2.34
ตำรำงที่ 5 จานวนร้อยละของระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ด้าน
สถานที่การจัดจาหน่าย
ปัจจัยกำรตลำด
ระดับควำมสำคัญ
ระดับ
̅ S.D.
ด้ำนสถำนที่กำรจัดจำหน่ ำย มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 𝑿
ควำม
สำคัญ
จำนวน(รำย)
(ร้อยละ)
69
54
57
79
141
2.58 1.50
1. มีจดั จำหน่ ำยทำงออนไลน์
น้อย
(17.3) (13.5) (14.2) (19.8) (35.3)
120
64
38
14
3.96 1.12
2. มีจำหน่ ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ 164
มำก
(41.0) (30.0) (16.0) (9.5)
(3.5)
และซุปเปอร์มำร์เก็ตชัน้ นำ
ทัว่ ไป
36
105
144
77
38
3.06 1.09 ปำนกลำง
3. มีกำรเรียงไว้เป็ นหมวดหมู่
(9.0) (26.3) (36.0) (19.3) (9.5)
ของผักชนิ ดต่ำงๆ
30
51
70
123
126
2.34 1.25
4.มีท่จี อดรถที่กว้ำง
น้อย
(7.5) (12.8) (17.5) (30.8) (31.5)
สะดวกสบำย
115
77
66
77
65
3.25 1.56 ปำนกลำง
5.สำมำรถเดินทำงไปเลือกซื้อ
(28.7) (19.3) (16.5) (19.3) (16.3)
ได้อย่ำงสะดวก ร้ำนค้ำหำเจอ
ได้งำ่ ย
รวม
3.04 1.30 ปำนกลำง
ทีม่ า. จากการคานวณ
จากการเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม เพือ่ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ พบว่า ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.01 ดังตารางที่ 6 โดยรายละเอียดต่างๆด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีระดับ
ความสาคัญดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ มาก คือ ใน 1 สัปดาห์จะมีการจัดโปรโมชัน่ 1 แถม 1 มี
ค่าเฉลีย่ 3.62
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ ปานกลาง คือ มีการทาบัตรสมาชิกให้ลูกค้าประจา และ
เมือ่ ซื้อครบ 200 บาทจะได้รบั 20% มีค่าเฉลีย่ 3.22 ต่อมา คือ มีการจัด Box Set ชุดผักอินทรียใ์ นราคา
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พิเศษให้กบั ลูกค้าทีส่ มาชิก มีค่าเฉลีย่ 3.00 และ มีบริการจัดส่งถึงที่ เมือ่ ซื้อครบตามราคาที่ทางร้านกาหนด มี
ค่าเฉลีย่ 2.63
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญ น้อย คือ มีเพจทาง Facebook หรือ Instagram ให้ลูกค้า
ได้สามารถติดตามข่าวสาร หรือได้รบั สิทธิประโยชน์ของร้านค้า มีค่าเฉลีย่ 2.57
ตำรำงที่ 6 จานวนร้อยละของระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ิทธิพลต่อการเลือกซื้อด้าน
สถานที่การส่งเสริมทางการตลาด
ปัจจัยกำรตลำด
ระดับควำมสำคัญ
ระดับ
̅ S.D. ควำม
ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 𝑿
สำคัญ
จำนวน(รำย)
(ร้อยละ)
91
97
84
66
62
3.22 1.38 ปำนกลำง
1. มีกำรทำบัตรสมำชิกให้ลูกค้ำ
(22.8) (24.3) (21.0) (16.5) (15.5)
ประจำ และเมื่อซื้อครบ 200
บำทจะได้รบั 20%
127
107
74
71
21
3.62 1.24
2. ใน 1 สัปดำห์จะมีกำรจัด
มำก
(31.8) (26.8) (18.5) (17.8) (5.3)
โปรโมชัน่ 1 แถม 1
45
88
143
68
56
3.00 1.18 ปำนกลำง
3. มีกำรจัด Box Set ชุดผัก
(11.3) (22.9) (35.8) (17.0) (14.0)
อินทรียใ์ นรำคำพิเศษให้กบั
ลูกค้ำที่สมำชิก
49
67
64
128
92
2.63 1.33 ปำนกลำง
4.มีบริกำรจัดส่งถึงที่ เมื่อซื้อ
ครบตำมรำคำที่ทำงร้ำนกำหนด (12.3) (16.8) (16.0) (32.0) (23.0)
91
44
34
65
166
2.57 1.63 น้อย
5.มีเพจทำง Facebook หรือ
(22.8) (11.0)
(8.5) (16.3) (41.5)
Instagram ให้ลูกค้ำได้
สำมำรถติดตำมข่ำวสำร หรือ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ของร้ำนค้ำ
รวม
3.01 1.35 ปำนกลำง
ทีม่ า. จากการคานวณ
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3. พฤติกรรมกำรซื้อผักอินทรีย ์
จากตารางแสดงจานวนร้อยละพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่นึกถึงผักอินทรีย ์ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคที่ไม่เคย
เลือกซื้อผักอินทรีย ์ เมื่อนึกถึงผักอินทรียส์ ่วนใหญ่จะนึกถึง ปลอดภัย ปลอดสารพิษ100% จานวน 25 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 31.6 รองลงมาจะนึกถึงสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จานวน 23 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.1 และ
นึกถึงสดใหม่ รสชาติอร่อย จานวน 17 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อและ
จะนึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรกนัน้ เมือ่ นึกถึงผักอินทรียส์ ่วนใหญ่จะนึกถึงปลอดภัย ปลอดสารพิษ100%
เช่นกัน จานวน 123 ราย คิดเป็ นร้อยละ 61.2 รองลงมาจะนึกถึงสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จานวน 40 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 19.9 และนึกถึงสดใหม่ รสชาติอร่อยจานวน 27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.4 ตามลาดับ และกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อผักอินทรียแ์ ต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก เมือ่ นึกถึงผักอินทรียส์ ่วนใหญ่จะนึกถึง
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ100% เช่นเดียวกัน จานวน 70 ราย คิดเป็ นร้อยละ 58.3 รองลงมาจะนึกถึงสดใหม่
รสชาติอร่อย จานวน 22 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และนึกถึงสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง จานวน 20 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 16.7 ตามลาดับ ดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 แสดงค่าเปรียบเทียบจานวนร้อยละ พฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย ์ ของแต่ละกลุม่ ผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมกำรซื้อผักอินทรีย ์
ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มไม่เคยซื้อ
กลุ่มเคยซื้อและนึ กถึง กลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึก
ผักอินทรียอ์ นั ดับแรก ถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
(รำย)
(รำย)
(รำย)
สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
23
29.1
40
19.9
20
16.7
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ 100%
25
31.6
123
61.2
70
58.3
รักธรรมชาติ
14
17.7
11
5.5
8
6.7
สดใหม่ รสชาติอร่อย
17
21.5
27
13.4
22
18.3
รวม
79
100.0
201
100.0
120
100.0
ทีม่ า. จากการคานวณ
จากตารางแสดงจานวนร้อยละพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เหตุผลที่เลือกซื้อผักอินทรีย ์ กรณี เฉพาะผูท้ ่เี คย
เลือกซื้อผักอินทรียท์ งั้ 2 กลุ่ม พบว่าในกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อผักอินทรียแ์ ละนึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก
ส่วนใหญ่เหตุผลที่ซ้ อื ผักอินทรียเ์ พราะ มัน่ ใจว่าผักอินทรี ยป์ ลอดภัยกว่าผักทัว่ ไป จานวน 144 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 71.6 รองลงมาเหตุผลที่ซ้ อื ผักอินทรียเ์ พราะ อยากมีสุขภาพที่ดี จานวน 54 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.9
และเหตุผลที่ซ้ อื ผักอินทรียเ์ พราะ อยากตามกระแส จานวน 2 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 1.0 ตามลาดับ ส่วน
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กลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อผักอินทรียแ์ ต่ไม่ได้นึกถึงผัก อินทรียเ์ ป็ นอันดับแรกส่วนใหญ่ เหตุผลที่ซ้ ือผักอินทรีย ์
เพราะ มัน่ ใจว่าผักอินทรียป์ ลอดภัยกว่าผักทัว่ ไป เช่นกัน จานวน 60 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงเหตุผล
ที่ซ้ อื ผักอินทรียเ์ พราะ อยากมีสุขภาพที่ดี เช่นกัน จานวน 37 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.8 และเหตุผลที่ซ้ อื ผัก
อินทรียเ์ พราะ ตามกระแส จานวน 17 ราย คิดเป็ นร้อยละ 14.2 ตามลาดับ ดังตารางที่ 8
จากตารางในเรื่องความถี่ในการซื้อ พบว่า กลุ่มที่เคยซื้อทัง้ 2 กลุ่มนัน้ มีความถี่ในการซื้อส่วนใหญ่
1- 3 ครัง้ ต่อเดือนเหมือนกัน โดย กลุ่มเคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 144 รายคิดเป็ นร้อย
ละ 71.6 และกลุม่ เคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 60 รายคิดเป็ นร้อยละ 50.0
จากตารางในเรื่องจานวนวันที่บริโภคหมด พบว่า กลุ่มเคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกส่วน
ใหญ่ จะบริโภคหมดภายใน 2 วัน จานวน 74 รายคิดเป็ นร้อยละ 36.8 ส่วนกลุ่มเคยซื้อแต่ ไม่ได้นึกถึงผัก
อินทรียอ์ นั ดับแรกส่วนใหญ่จะบริโภคผักหมดภายใน 3 วัน จานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.2
จากตารางในเรื่องราคาเฉลีย่ ที่ซ้ อื ต่อครัง้ พบว่า กลุ่มที่เคยซื้อทัง้ 2 กลุ่มนัน้ มีความถี่ในการซื้อส่วน
ใหญ่กลุ่ม 41 – 60 บาท กลุ่มเคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกส่วนใหญ่ จานวน 72 คิดเป็ นร้อยละ
35.8 ส่วนกลุม่ เคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกส่วนใหญ่ จานวน 55 คิดเป็ นร้อยละ 45.8
จากตารางในเรื่องสถานที่ซ้ อื บ่อยที่สุดที่ซ้ อื ต่อครัง้ พบว่า กลุ่มที่เคยซื้อทัง้ 2 กลุ่มนัน้ เรื่องที่สถานที่
ซื้อส่วนใหญ่ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เหมือนกัน โดย กลุม่ เคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 113
รายคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 56.2 และกลุ่ ม เคยซื้อ แต่ ไม่ ได้นึ ก ถึ ง ผัก อิ น ทรีย ์อ นั ดับ แรก มีจ านวน 60 รายคิ ด
เป็ นร้อยละ 50.0
จากตารางในเรื่อ งช่ วงเวลาที่เลือกซื้อ พบว่ า กลุ่มที่เคยซื้อทัง้ 2 กลุ่ม นัน้ ส่ว นใหญ่ เลือกซื้อผัก
อินทรีย ์ ในช่วงเวลาตอนเย็น (หลัง 16.00 น.) เหมือนกัน โดย กลุ่มเคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มี
จานวน 142 รายคิดเป็ นร้อยละ 71.2 และกลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 88 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 73.3
จากตาราง พบ กลุ่มที่เคยซื้อทัง้ 2 กลุ่มนัน้ ส่วนใหญ่เลือกซื้อผักอินทรียช์ นิดเดียวกัน คือ ผักสลัด
(กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส เป็ นต้น) โดย กลุม่ เคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 126 รายคิด
เป็ นร้อยละ 62.7 และกลุม่ เคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 87 รายคิดเป็ นร้อยละ 72.3
ส่วนในเรื่องการกลับไปซื้อซา้ ของทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า กลับไปซื้อซา้ ผักอินทรียอ์ ย่างแน่นอน โดยกลุ่ม
เคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 199 รายคิดเป็ นร้อยละ 99.0 และกลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึง
ผักอินทรียอ์ นั ดับแรก มีจานวน 105 รายคิดเป็ นร้อยละ 87.5

46

ตำรำงที่ 8 แสดงค่าเปรียบเทียบจานวนร้อยละพฤติกรรมผูบ้ ริโภค กรณีคนทีเ่ คยซื้อทัง้ 2 กลุม่
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มเคยซื้อและนึ กถึงผักอินทรีย ์ กลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผัก
อันดับแรก
อินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน(รำย)
ร้อยละ
จำนวน(รำย)
ร้อยละ
เหตุผลที่เลือกซื้อ
มันใจว่
่ าผักอินทรียป์ ลอดภัยกว่า
144
71.6
60
50.0
ผักทัว่ ไป
อยากมีสุขภาพดี
54
26.9
37
30.8
ตามกระแส
2
1.0
17
14.2
อื่นๆ
1
0.5
6
5.0
รวม
201
100.0
120
100.0
ควำมถีท่ ่ซี ้ อื
1 – 3 ครัง้ ต่อเดือน
106
52.7
91
75.8
4 – 6 ครัง้ ต่อเดือน
62
30.8
20
16.7
7 – 9 ครัง้ ต่อเดือน
14
7.0
5
4.2
มากกว่า 9 ครัง้ ต่อเดือน
19
9.5
4
3.3
รวม
201
100.0
120
100.0
จำนวนวันที่บริโภคหมด
1 วัน
18
9.0
21
17.5
2 วัน
74
36.8
34
28.3
3 วัน
56
27.9
41
34.2
4 วัน
20
10.0
3
2.5
5 วัน
15
7.5
11
9.2
7 วัน
16
8.0
9
7.5
8 วัน
1
0.5
0
0.0
10 วัน
0
0.0
1
0.8
14 วัน
1
0.5
0
0.0
รวม
201
100.0
120
100.0
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ตำรำงที่ 8 แสดงค่าเปรียบเทียบจานวนร้อยละพฤติกรรมผูบ้ ริโภค กรณีคนทีเ่ คยซื้อทัง้ 2 กลุม่ (ต่อ)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

รำคำเฉลี่ยที่ซ้ อื ต่อครัง้
ตา่ กว่า 40 บาท
41 – 60 บาท
61 – 80 บาท
81 บาทขึ้นไป
รวม
สถำนที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตลาดนัดทัว่ ไป
Lemon Farm ร้านโครงการหลวง
อื่นๆ
รวม
ช่วงเวลำที่ซ้ อื
ช่วงเช้า (ก่อน 11.30 น.)
ช่วงกลางวัน (11.30 – 13.00 น.)
ช่วงบ่าย (13.01 – 16.00 น.)
ช่วงเย็น (หลัง 16.00 น.)
รวม
ผักอินทรียท์ ่เี ลือกซื้อบ่อยที่สุด
ผักสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค
กรีนคอส เรดคอส เป็ นต้น)
ต้นหอม ผักชี
พริก มะนาว

ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มเคยซื้อและนึ กถึงผักอินทรีย ์ กลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผัก
อันดับแรก
อินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน(รำย)
ร้อยละ
จำนวน(รำย)
ร้อยละ
30
72
46
53
201

14.9
35.8
22.9
26.4
100.0

19
55
22
24
120

15.8
45.8
18.3
20.0
100.0

113
37
46
5
201

56.2
18.4
22.9
2.5
100.0

90
12
18
0
120

75.0
10.0
15.0
0.0
100.0

23
11
25
142
201

11.4
5.5
12.4
71.2
100.0

10
3
19
88
120

8.3
2.5
15.8
73.3
100.0

126

62.7

87

72.5

7
5

3.5
2.5

1
2

0.8
1.7
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ตำรำงที่ 8 แสดงค่าเปรียบเทียบจานวนร้อยละพฤติกรรมผูบ้ ริโภค กรณีคนทีเ่ คยซื้อทัง้ 2 กลุม่ (ต่อ)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มเคยซื้อและนึ กถึงผักอินทรีย ์ กลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผัก
อันดับแรก
อินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน(รำย)
ร้อยละ
จำนวน(รำย)
ร้อยละ
ผักอินทรียท์ ่เี ลือกซื้อบ่อยที่สุด(ต่อ)
ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้
44
21.9
17
14.2
ผักกาดขาว กะหลา่
15
7.5
12
10.0
มะระ หัวไชเท้า แครอท
2
1.0
0
0.0
อื่นๆ
2
1.0
1
0.8
รวม
201
100.0
120
100.0
แนวโน้มที่จะซื้อครัง้ ต่อไป
ซื้อแน่นอน
199
99.0
105
87.5
ไม่ซ้อื แน่นอน
0
0.0
5
4.2
ไม่แน่ใจ
2
1.0
10
8.3
รวม
201
100.0
120
100.0
ทีม่ า. จากการคานวณ
จากตารางแสดงจานวนร้อยละ กรณี เฉพาะผูท้ ่ไี ม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ พบว่า เหตุผลที่ไม่เลือกซื้อผัก
อินทรีย ์ ส่วนใหญ่เพราะ ราคาแพง จานวน 40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.6 รองลงมาเหตุผลที่ไม่เลือกซื้อเพราะ
ไม่เห็นว่าผักอินทรียก์ บั ผักทัว่ ไปแตกต่างกันยังไง จานวน 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และเหตุผลที่ไม่เลือก
ซื้อเพราะ อื่นๆ (อยากทีจ่ ะซื้อแต่ไม่มรี า้ นให้ซ้อื ,ไม่ชอบกินผัก) จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 9 จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ ทีไ่ ม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ จาแนกตามเหตุผลทีไ่ ม่ได้เลือกซื้อ
เหตุผลที่ไม่เลือกซื้อ
ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มไม่เคยซื้อ
จำนวน(รำย)

ร้อยละ

ราคาแพง

40

50.6

ไม่ทราบถึงประโยชน์ของผักอินทรีย ์

3

3.8

ไม่เห็นว่าผักอินทรียก์ บั ผักทัว่ ไปแตกต่างกันยังไง

30

38.0
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ตำรำงที่ 9 จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ ทีไ่ ม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ จาแนกตามเหตุผลทีไ่ ม่ได้เลือกซื้อ(ต่อ)
เหตุผลที่ไม่เลือกซื้อ
ประเภท
เหตุผลที่ไม่
ผูบ้ ริโภค
เลือกซื้อ
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า. จากการคานวณ

6

7.6

79

100.0

จากตารางแสดงจานวนร้อยละ กรณี เฉพาะผูท้ ่ีไม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ พบว่า ถ้ามีการส่งเสริมให้ความรู ้
เกี่ยวกับเรื่องผักอินทรียจ์ ะหันมาซื้อผักอินทรี ยห์ รือไม่ ส่วนใหญ่ ซื้อ จานวน 57 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.2
รองลงมา เฉยๆ จานวน 11 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.9 และ ไม่ซ้ ือ จานวน 11 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.9
ตามลาดับ ดังตารางที่ 10
ตำรำงที่ 10 จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่ไม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ จาแนกจากการที่ส่งเสริมแล้ว
จะส่งผลให้ซ้อื หรือไม่
ถ้ำมีกำรส่งเสริมจะซื้อหรือไม่

ประเภทผูบ้ ริโภค
กลุ่มไม่เคยซื้อ
จำนวน(รำย)

ร้อยละ

ซื้อ

57

72.2

เฉยๆ

11

13.9

ไม่ซ้อื

11

13.9

79

100.0

รวม
ทีม่ า. จากการคานวณ

จากตารางแสดงจ านวนร้อ ยละ ปัจ จัย ที่ มีส่ ว นส าคัญ ต่ อ การเลือ กซื้อ ผัก อิ น ทรี ย ์ข องผู ต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่งสามารถตอบได้ม ากกว่ า 1 ข้อ พบว่ า จากผู ต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคที่ไม่เคยซื้อผักอินทรีย ์ 69 รายส่วนใหญ่ปจั จัยที่มผี ลคือ ครอบครัว จานวน 43 ราย คิดเป็ นร้อยละ
62.3 รองลงมาคือ สื่อทางออนไลน์ จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.4 และ อื่นๆ จานวน 8 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 11.6 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อและนึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก 206 ราย ส่วนใหญ่
ปัจจัยที่มผี ลคือ ครอบครัว เช่นกัน จานวน 134 ราย คิดเป็ นร้อยละ 64.4 รองลงมา คือ สื่อทางออนไลน์
จานวน 59 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.4 และ เพื่อน จานวน 25 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12 ตามลาดับ และกลุ่ ม
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ผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก 124 ราย ส่วนใหญ่ ปจั จัยที่มีผลคือ ครอบครัว
เช่นกัน จานวน 75 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ สื่อทางออนไลน์ จานวน 39 ราย คิดเป็ นร้อยละ
31.5 และ แฟน จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.9 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 11 แสดงค่าเปรียบเทียบจานวนร้อยละ จาแนกตามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อของแต่ละกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ปัจจัยสำคัญต่อกำรเลือกซื้อของ
ประเภทผูบ้ ริโภค
ท่ำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
กลุ่มไม่เคยซื้อ
กลุ่มเคยซื้อและนึ กถึง กลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึก
ผักอินทรียอ์ นั ดับแรก ถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
(รำย)
(รำย)
(รำย)
ครอบครัว
43
62.3
134
64.4
75
60.5
เพือ่ น
2
2.9
25
12.0
16
12.9
แฟน
1
1.4
17
8.2
21
16.9
สือ่ ทางออนไลน์
21
30.4
59
28.4
39
31.5
โทรทัศน์
3
4.3
15
7.2
11
8.9
หนังสือ/นิตยสาร
4
5.8
18
8.7
12
9.7
อื่นๆ (ตัวเอง ,ร้านทีจ่ าหน่าย ,
8
11.6
14
6.7
17
13.7
ใส่ใจสุขภาพ ,ประเภทของผัก)
รวม
100.0
100.0
100.0
ทีม่ า. จากการคานวณ
จากตารางแสดงจานวนร้อยละ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคที่ไม่เคยเลือกซื้อผักอินทรีย ์ จะมีการแนะนาให้
ผูอ้ ่ืนเลือกซื้อและรับประทานผักอินทรียห์ รือไม่ พบว่า แนะนาแน่ ต่อ จานวน 62 ราย คิดเป็ นร้อยละ 78.5
และมีคนเลือกไม่แนะนาต่อ จานวน 17 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ส่วนกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อและนึกถึงผัก
อินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก พบว่า แนะนาต่อ จานวน 197 ราย คิดเป็ นร้อยละ 98.0 และมีคนเลือกไม่แนะนาต่อ
จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.0 และกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก พบว่า
แนะนานาต่อ จานวน 110 ราย คิดเป็ นร้อยละ 91.7 และมีคนเลือกไม่แนะนาต่อ จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 8.3
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ตำรำงที่ 12 แสดงค่าเปรียบเทียบจานวนร้อยละ จาแนกตามการแนะนาต่อแก่ผูอ้ ่นื ของแต่ละกลุม่ ผูบ้ ริโภค
จะแนะนำให้ผูอ้ น่ื มำรับประทำน
ประเภทผูบ้ ริโภค
และซื้อผักอินทรียห์ รือไม่
กลุ่มไม่เคยซื้อ
กลุ่มเคยซื้อและนึ กถึง กลุ่มเคยซื้อแต่ไม่ได้นึก
ผักอินทรียอ์ นั ดับแรก ถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก
จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
(รำย)
(รำย)
(รำย)
แนะนา
62
78.5
197
98.0
110
91.7
ไม่แนะนา
17
21.5
4
2.0
10
8.3
รวม
79
100.0
201
100.0
120
100.0
ทีม่ า. จากการคานวณ
4. กำรแบ่งกลุ่มผูซ้ ้ อื ผักอินทรียด์ ว้ ยวิธีกำรวิเครำะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)
ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ Cluster Analysis ได้นาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมาคานวณดูนา้ หนัก
ค่าตัวแปรที่เราต้องการโดยใช้ Factor Analysis เพื่อดู ค่าปัจจัยที่เราต้องการว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด โดย
ค่าที่เป็ นบวกจะมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน แต่ค่าที่มเี ครื่องเครื่องหมายลบจะมีความสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้ามกัน ดังตารางที่ 13
ตำรำงที่ 13 ค่านา้ หนัก Factor Loading
Component
1 2 3 4
5
6 7 8 9
ด้านการส่งเสริม5
-.784
ด้านการส่งเสริม2
.783
ด้านการส่งเสริม1
.682
ด้านสถานที่5
.821
ด้านสถานที่1
-.788
มีตรารับรองมาตรฐานสินค้า
-.833
มีวนั ทีผ่ ลิต วันทีห่ มดอายุระบุชดั เจน
.738
ราคามากกว่า45
.773
ราคาไม่เกิน29
-.716
ราคา30ถึง45
.497 .620
ด้านสถานที่4
-.612
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ตำรำงที่ 13 ค่านา้ หนัก Factor Loading (ต่อ)
1
มี QR Code ตรวจสอบได้
ผักอินทรียม์ คี วามสดใหม่
บรรจุภณั ฑ์ทด่ี งึ ดูด
ด้านการส่งเสริม3
ด้านสถานที่3
ด้านการส่งเสริม4
-.516
มียห่ี อ้ ระบุชดั เจน
ทีม่ า.จากการคานวณในโปรแกรม SPSS

2

3

Component
4
5
6 7 8 9
-.536
-.760
.674
.882
-.729
.547
.947

จากนัน้ ใช้การวิเคราะห์แบบ K-Mean Cluster มีการจัดกลุม่ เฉพาะผูซ้ ้อื ผักอินทรียจ์ ากกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดจานวน 321 ราย โดยการวิเคราะห์ใช้ปจั จัยทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จาหน่ าย และด้านส่งเสริมทางการตลาดเป็ นตัวแปรในการแบ่งกลุ่ม พบว่าสามารถจาแนกได้
ทัง้ หมด 4 กลุ่มผูซ้ ้ อื ผักอินทรีย ์ ผลทดสอบ ANOVA พบว่าแต่ละปัจจัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยแต่ละกลุม่ มีสมาชิก ดังตารางที่ 14 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 14 จานวนผูซ้ ้อื ผักอินทรียใ์ นแต่ละกลุม่ เมือ่ จัดเป็ น 4 กลุม่
กลุม่ ที่
จานวน
ร้อยละ
1
59
18.40%
2
93
29.00%
3
50
15.58%
4
119
37.07%
รวม
321
100.00%
จากการแบ่งกลุ่มและได้แจกแจงความถี่ลกั ษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่ม ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังต่อไปนี้ ด้านเพศ เมื่อดู ทงั้ 4 กลุ่มพบว่า เพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชายทุกกลุ่ม และเมื่อ
เปรียบเทียบกันในทัง้ 4 กลุม่ ที่มปี ระชากรเพศหญิงพบว่า กลุม่ ที่ 4 มีจานวนเพศหญิงมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
75.6 ด้านอายุของทัง้ 4 กลุ่ม พบว่า ช่วงอายุ 25 – 34 ปี มจี านวนมากกว่าช่วงอายุอ่นื ๆ และเมือ่ เปรียบเทียบ
กันระหว่างกลุ่มในกลุ่มที่ 3 จะมีประชากรในช่วงอายุ 45 – 54 ปี เพิ่มเข้ามา คิดเป็ นร้อยละ 20 และในกลุ่มที่
4 จะมีประชากรในช่วงอายุ 15 – 24 ปี เพิ่มเข้ามา คิดเป็ นร้อยละ 40.3 ด้านสถานภาพของทัง้ 4 กลุ่ม พบว่า มี

53

จานวนประชากรที่มสี ถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพอื่นๆ ด้านระดับการศึกษาของทัง้ 4 กลุ่ม พบว่า ปริญญา
ตรี มีจานวนมากกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ โดยในกลุ่มที่ 3 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเพิ่มเข้ามาซึ่งมี
จานวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อ ยละ 22.6 ด้านอาชีพ เมื่อดู ทงั้ 4 กลุ่มพบว่า พนักงานบริษทั เอกชน
มากกว่าอาชีพอื่นๆ โดยในกลุ่มที่ 3 จะมีขา้ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ประกอบธุรกิจส่วนตัวเพิม่ เข้ามา
มีจานวนมากกว่าซึ่งเมือ่ เทียบกับกลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และ 20.0 ตามลาดับ ด้านรายได้ เมือ่ ดูทงั้ 4
กลุ่มพบว่า รายได้ 20,001 บาทขึ้นไป มีจานวนมากกว่าช่วงรายได้อ่ืนๆ โดยในกลุ่มที่ 1 และ 3 มีจานวน
รายได้ 20,001 บาทขึ้นไป เมือ่ เทียบมีจานวนมากกว่ากลุม่ อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 61.0 และ 60.0 ตามลาดับ
จากการแบ่งกลุ่มและได้แจกแจงความถี่ พฤติกรรมการซื้อ ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่ม ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังต่อไปนี้ เมื่อนึกถึงผักอินทรียพ์ บว่า จะนึกถึงปลอดภัย ปลอดสารพิษ 100% มากกว่านึกถึงสิ่ง
อื่นๆ โดย ในกลุ่มที่ 1 จะมีการนึกถึงสดใหม่ รสชาติอร่อยเพิ่มเข้ามาซึ่งมีจานวนมากกว่าซึ่งเมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 25.4 และในกลุ่มที่ 3 จะมีการนึกถึงสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เพิ่มเข้ามาซึ่งมี
จานวนมากกว่าซึ่งเมื่อ เปรียบเทีย บกับกลุ่ม อื่นๆ คิด เป็ นร้อยละ 32.0 เหตุผ ลที่เลือกซื้อ พบว่า มัน่ ใจว่ า
ปลอดภัยกว่าผักทัว่ ไป มากกว่าเหตุผลอื่นๆ โดย ในกลุม่ ที่ 3 จะมีเหตุทเ่ี ลือกซื้อ คือ อยากมีสุขภาพดี เพิม่ เข้า
มาซึ่งมีจานวนมากกว่าซึ่งเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 46.0 ความถี่ในการซื้อต่อเดือน พบว่า
ซื้อ 1 – 3 ครัง้ ต่อเดือนมากกว่าจานวนความถี่ท่ซี ้ อื อื่นๆ โดย ในกลุ่มที่ 1 จะมีความถี่การซื้อ 4 – 6 ครัง้ เพิ่ม
เข้ามาซึ่งมีจานวนมากกว่าซึง่ เปรียบเทียบกับกลุม่ อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 39.0 และในกลุม่ ที่ 3 จะมีความถี่ในการ
ซื้อ มากกว่า 9 ครัง้ ต่อเดือนเพิ่มเข้ามาซึ่งมีจานวนมากกว่าซึ่งเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 14.0
เรื่องราคาเฉลีย่ ที่ซ้ อื ต่อครัง้ 41 – 60 บาทต่อครัง้ มากกว่าช่วงราคาอื่นๆ โดยในกลุ่มที่ 1 จะมีราคาเฉลี่ยที่ซ้ อื
ต่อครัง้ 61 – 80 บาทต่อครัง้ เพิ่มเข้ามาซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ส่วนในกลุ่ม ที่ 3
จะมีราคาเฉลี่ยที่ซ้ อื ต่อครัง้ มากกว่า 81 บาทต่อครัง้ เพิ่มเข้ามาซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
32.0 และในกลุ่มที่ 4 จะมีราคาเฉลี่ยที่ซ้ ือต่อครัง้ ตา่ กว่ าหรือเท่ากับ 40 บาทต่อครัง้ เพิ่มเข้ามาซึ่งมีจานวน
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 18.5 เรื่องสถานที่ท่ีเลือกซื้อบ่อยที่สุด พบว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต มากกว่า
สถานทีเ่ ลือกซื้ออื่นๆ และในชนิดผักทีเ่ ลือกซื้อบ่อยทีส่ ุด
ตำรำงที่ 15 แจกแจงความถี่รอ้ ยละลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มทีซ่ ้อื ผักอินทรียเ์ มือ่ จัดเป็ น 4 กลุม่
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
(n = 59)
(n = 93)
(n = 50) (n = 119)
เพศ
-ชาย
23(39%)
31(33.3%) 19(38.0%) 29(24.4%)
-หญิง
36(61%)
62(66.7%) 31(62.0%) 90(75.6%)
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ตำรำงที่ 15 แจกแจงความถี่รอ้ ยละลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มทีซ่ ้อื ผักอินทรียเ์ มือ่ จัดเป็ น 4 กลุม่ (ต่อ)

อายุ
-15 – 24 ปี
-25 – 34 ปี
-35 – 44 ปี
-45 – 54 ปี
- 55 ปี ข้นึ ไป
สถานภาพ
-โสด
-สมรส
-หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
-ตา่ กว่าปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
-นักเรียน / นักศึกษา
-ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-พนักงานบริษทั เอกชน
-ประกอบธุรกิจส่วนตัว
-อื่นๆ
รายได้/เดือน
-ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
-5,001 – 10,000 บาท
-10,001 – 15,000 บาท
-15,001 – 20,000 บาท
-20,001 บาทขึ้นไป

กลุม่ ที่ 1
(n = 59)

กลุม่ ที่ 2
(n = 93)

กลุม่ ที่ 3
(n = 50)

กลุม่ ที่ 4
(n = 119)

16(27.1%)
32(54.2%)
4(6.8%)
7(11.9%)
-

25(26.7%)
40(43.0%)
14(15.1%)
13(14.0%)
1(1.1%)

4(8.0%)
31(62.0%)
5(10.0%)
10(20.0%)
-

48(40.3%)
55(46.2%)
11(9.2%)
5(4.2%)
-

52(88.1%)
7(11.9%)
-

70(75.3%)
23(24.7%)
-

36(72.0%) 100(84.0%)
14(28.0%) 18(15.1%)
1(0.8%)

4(6.8%)
45(76.3%)
10(16.9%)

9(9.7%)
63(67.7%)
21(22.6%)

7(14.0%)
37(74.0%)
6(12.0%)

4(3.4%)
93(78.2%)
22(18.5%)

9(15.3%)
3(5.1%)

18(19.4%)
9(9.7%)

4(8.0%)
12(24.0%)

26(21.8%)
11(9.2%)

35(59.3%)
9(15.3%)
3(5.1%)

48(51.6%)
15(16.1%)
3(3.2%)

23(46.0%)
10(20.0%)
1(2.0%)

70(58.8%)
6(5.0%)
6(5.0%)

2(3.4%)
6(10.2%)
7(11.9%)
8(13.6%)
36(61.0%)

3(3.2%)
8(8.6%)
15(16.1%)
26(28.0%)
41(44.1%)

2(4.0%)
4(8.0%)
14(28.0%)
30(60.0%)

8(6.7%)
12(10.1%)
19(16.0%)
26(21.8%)
54(45.5%)
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ตำรำงที่ 15 แจกแจงความถี่รอ้ ยละลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มทีซ่ ้อื ผักอินทรียเ์ มือ่ จัดเป็ น 4 กลุม่ (ต่อ)

เมือ่ นึกถึงผักอินทรีย ์
-สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
-ปลอดภัย ปลอดสารพิษ100%
-รักธรรมชาติ
-สดใหม่ รสชาติอร่อย
เหตุทเ่ี ลือกซื้อ
-มันใจว่
่ าปลอดภัยกว่าผักทัว่ ไป
-อยากมีสุขภาพดี
-ตามกระแส
-อื่นๆ
ความถีท่ ซ่ี ้อื /เดือน
-1 – 3 ครัง้ /เดือน
-4 – 6 ครัง้ /เดือน
-7 – 9 ครัง้ /เดือน
-มากกว่า 9 ครัง้ /เดือน
ราคาเฉลีย่ /ครัง้
-ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 40 บาท
-41 – 60 บาท
-61 – 80 บาท
-มากกว่า 81 บาท
สถานที่เลือกซื้อบ่อยทีส่ ุด
-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
-ตลาดนัดทัว่ ไป
-ร้านLemon farm/โครงการหลวง เป็ นต้น
-อื่นๆ

กลุม่ ที่ 1
(n = 59)

กลุม่ ที่ 2
(n = 93)

กลุม่ ที่ 3
(n = 50)

กลุม่ ที่ 4
(n = 119)

8(13.6%)
29(49.2%)
7(11.9%)
15(25.4%)

21(22.6%)
56(60.2%)
6(6.5%)
10(10.8%)

16(32.0%)
29(58.0%)
5(10.0%)

15(12.9%)
79(66.4%)
6(5.0%)
19(16.0%)

39(66.1%)
14(23.7%)
4(6.8%)
2(3.4%)

69(74.2%)
23(24.7%)
9(9.7%)
2(2.2%)

23(46.0%)
23(46.0%)
3(6.0%)
1(2.0%)

83(69.7%)
31(26.1%)
3(2.5%)
2(1.7%)

31(52.5%)
23(39.0%)
2(3.4%)
3(5.1%)

69(74.2%)
41(15.1%)
3(3.2%)
7(7.5%)

27(54.0%)
12(24.0%)
4(8.0%)
7(14.0%)

70(58.8%)
33(27.7%)
10(8.4%)
6(5.0%)

7(11.9%)
22(37.3%)
17(28.8%)
13(22.0%)

15(16.1%)
41(44.1%)
12(12.9%)
25(26.9%)

5(10.0%)
18(36.0%)
11(22.0%)
16(32.0%)

22(18.5%)
46(38.7%)
28(23.5%)
23(19.3%)

37(62.7%)
9(15.3%)
12(20.3)
1(1.7%)

63(67.7%)
12(12.9%)
16(17.2%)
2(2.2%)

25(50.0%)
6(12.0%)
18(36.0%)
1(2.0%)

78(65.5%)
22(18.5%)
18(15.1%)
1(0.8%)
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ตำรำงที่ 15 แจกแจงความถี่รอ้ ยละลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มทีซ่ ้อื ผักอินทรียเ์ มือ่ จัดเป็ น 4 กลุม่ (ต่อ)

ช่วงเวลาทีเ่ ลือกซื้อบ่อยที่สุด
-ช่วงเช้า (ก่อน 11.30 น.)
-ช่วงกลางวัน (11.30 -13.00น.)
-ช่วงบ่าย (13.01 – 16.00น.)
-ช่วงเย็น (หลัง 16.00น.)
ชนิดผักที่เลือกซื้อบ่อยทีส่ ุด
-ผักสลัด
-ต้มหอม/ผักชี
-พริก/มะนาว
-ผักบุง้ /คะน้า/กวางตุง้ /ปวยเล้ง
-ผักกาดขาว/ผักกะหลา่
-มะระ หัวไชเท้า แครอท
-อื่นๆ
นึกถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรก
-ใช่
-ไม่ใช่
แนวโน้มซื้อซา้
-ซื้อ
-ไม่แน่ใจ
-ไม่ซ้อื
แนะนาผักอินทรียใ์ ห้ผูอ้ ่นื ต่อ
-แนะนา
-ไม่แนะนา
ทีม่ า. จากการคานวณในโปรแกรม SPSS

กลุม่ ที่ 1
(n = 59)

กลุม่ ที่ 2
(n = 93)

กลุม่ ที่ 3
(n = 50)

กลุม่ ที่ 4
(n = 119)

4(6.8%)
2(3.4%)
9(15.3%)
44(74.6%)

13(14.0%)
5(5.4%)
13(14.0%)
62(66.7%)

7(14.0%)
4(8.0%)
39(78.0%)

9(7.6%)
7(5.9%)
18(15.1%)
85(71.4%)

44(74.6%)
1(1.7%)
10(16.9%)
3(5.1%)
1(1.7%)

60(64.5%)
3(3.2%)
2(2.2%)
20(21.5%)
6(6.5%)
2(2.2%)

31(62.0%)
2(4.0%)
11(22.0%)
4(8.0%)
2(4.0%)
-

78(65.5%)
4(3.4%)
3(2.5%)
20(16.8%)
14(11.8%)
-

35(59.3%)
24(40.7%)

58(62.4%)
35(37.6%)

34(68.0%)
16(32.0%)

74(62.2%)
45(37.8%)

54(91.5%)
5(8.5%)
-

86(92.5%)
4(4.3%)
3(3.2%)

48(96.0%) 116(97.5%)
1(2.0%)
3(2.5%)
1(2.0%)
-

54(91.5%)
5(8.5%)

89(95.7%)
4(4.3%)

48(96.0%) 116(97.5%)
2(4.0%)
3(2.5%)

จากนัน้ ได้นาค่าเฉลีย่ กลางของแต่ละกลุม่ ผูซ้ ้อื ผักอินทรีย ์ เพือ่ นามาจัดลาดับกลุม่ ทีซ่ ้อื ผักอินทรียข์ อง
แต่ละกลุ่ม โดยดูจากค่าเฉลีย่ มาตรฐาน หากมีค่าเฉลีย่ ติดลบแสดงว่าปัจจัยนัน้ ไม่ได้สาคัญกับผูซ้ ้ อื ผักอินทรีย ์
ในกลุม่ มาก แต่ถา้ มีค่าเฉลีย่ เป็ นบวกแสดงว่าปัจจัยนัน้ สาคัญกับผูซ้ ้อื ผักอินทรียใ์ นกลุม่ มาก ดังตารางที่ 16
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ตำรำงที่ 16 ค่าเฉลีย่ มาตรฐานของตัวแปรแต่ละตัวเมือ่ อยู่ต่างกลุม่ กัน และสามารถจัดได้เป็ น 4 กลุม่ จากจานวน 321 ราย
Cluster
1
2
3
4
ชุดข้อมูลที่ 1
-ใน 1 สัปดาห์จะมีการจัดโปรโมชัน่ 1 แถม 1
-.36548
-.22474
.00879
.35315
-มีการทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า โดยเมือ่
ลูกค้าซื้อครบ 200 บาทจะได้รบั ส่วนลด 5 %
ชุดข้อมูลที่ 2
-สามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก
-.22579
-.34527
-.22971
.47830
ร้านค้าหาเจอได้งา่ ย
ชุดข้อมูลที่ 3
.60229
.16704
-.70608
-.13249
-มีวนั ทีผ่ ลิต และวันที่หมดอายุระบุทช่ี ดั เจน
ชุดข้อมูลที่ 4
-ราคา 30 – 45 บาท
1.16262
-.31098
.22283
-.42701
-ราคามากกว่า 45 บาทขึ้นไป
ชุดข้อมูลที่ 5
-.18502
-.01391
-.31580
.23529
-ราคา 30 – 45 บาท
ชุดข้อมูลที่ 6
.23239
-.80159
1.27734
-.02547
-บรรจุภณั ฑ์สวยงาม ดึงดูดน่าซื้อ
ชุดข้อมูลที่ 7
-จัด Box Set ชุดผักอินทรียใ์ นราคาพิเศษ
.12332
-.36377
.21857
.13131
ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิก
ชุดข้อมูลที่ 8
-มีบริการจัดส่งถึงที่ เมือ่ ซื้อครบตามราคาที่ทาง
-.30099
.71965
.54163
-.64076
ร้านกาหนดไว้
ชุดข้อมูลที่ 9
-.51014
.06011
.93200
-.18565
-มียห่ี อ้ ระบุชดั เจน
ทีม่ า. จากการคานวณในโปรแกรม SPSS
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1.5
1 แถม 1 , ทาบัตรสมาชิก
เดินทางสะดวก

1

วันทีผ่ ลิตและหมดอายุระบุชดั เจน
ราคา 45 บาทขึ้นไป

0.5

ราคา 30 - 45
0

บรรจุภณั ฑ์สวยงาม

0
-0.5

1

2

3

4

5

จัด Box Set
จัดส่งถึงที่
ยี่ห้อระบุชดั เจน

-1

ภำพที่ 9 ตารางแสดงตาแหน่งค่าเฉลีย่ ของตัวแปรในแต่ละกลุม่
เมื่อ ได้ผ ลจากการวิเคราะห์ K-Mean Cluster เรียบร้อ ยก็จ ะสามารถเรีย งลาดับ กลุ่ม ผู ท้ ่ีซ้ ือผัก
อินทรีย ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่ม เน้นคุ ณ ภาพไม่เกี่ยงราคา มีจานวนสมาชิก 59 ราย คิดเป็ นร้อยละ
18.40 จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด พบว่า กลุ่มนี้จะยอมรับ ได้ในราคาของผักอินทรียท์ ่ีมรี าคาสูง คือแพงแค่ไหน
ก็จ่ายไหวซึง่ สอดคล้องกับตารางที่ 15 ซึง่ บ่งบอกว่าสมาชิกในกลุ่มนี้ หลักๆอยู่ในช่วงอายุ 25 -34 ปี มีเงินเดือน
20,001 บาทขึ้นไป เห็นได้ชดั ว่ามีเงินเดือนสูงก็มกี าลังทีจ่ ะจ่ายสูง ความถีท่ ่ซี ้อื 4 – 6 ครัง้ ต่อเดือน และราคาที่
ซื้อแต่ละครัง้ จะอยู่ในช่วง 41 – 80 บาท สถานที่ท่ีเลือกซื้อส่วนใหญ่ ก็จะเลือกซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดย
สินค้าที่สมาชิกกลุม่ นี้จะยอมจ่ายควรมีระบุวนั ที่ผลิต วันทีห่ มดอายุชดั เจน มีจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นา
บรรจุภณั ฑ์ควรจะต้องสวยงาม สะอาดน่าเชื่อถือ และควรมีการจัดโปรโมชัน่ จัดผักอินทรียเ์ ป็ นเซ็ตให้กบั ลูกค้า
ที่ซ้ อื ในกลุ่มนี้ ในราคาพิเศษ ซึ่งก็สอดคล้องกับตารางที่ 15 ในส่วนของชนิดผักที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่สมาชิกใน
กลุ่มนี้จะเน้นเลือกซื้อผักสลัดมากกว่าผักชนิดอื่นๆ และสมาชิกในกลุ่มนี้จะไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องยี่หอ้
ผูผ้ ลิตทีน่ าผักอินทรียม์ าจาหน่ายเท่าทีค่ วร
กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มเน้นบริการ มีจานวนสมาชิก 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 จากกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด พบว่า กลุ่มนี้สมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 การศึกษาปริญญาตรี ไปจนถึงสูง
กว่าปริญญาตรี ความถี่ในการซื้อ 1 – 3 ครัง้ โดยกลุ่มนี้เลือกซื้อเพราะมัน่ ใจว่าผักอินทรียป์ ลอดภัยกว่าผัก
ทัว่ ไป ซื้อผักอินทรียแ์ ต่ละครัง้ อยู่ในช่วงราคา 41 – 60 บาท กลุ่มนี้ให้ความสาคัญเรื่องมีบริการจัดส่งถึงที่
โดยสินค้าที่จะเลือกซื้อนัน้ ต้องมีย่หี อ้ ระบุชดั เจน และมีวนั ทีผ่ ลิต วันทีห่ มดอายุระบุชดั เจน ราคากลางๆไม่เกิน
45 บาท อาจบอกได้ว่าร้านค้าทีค่ นกลุม่ นี้สงั ่ คือจะมีหน้าร้าน หรือไม่มหี น้าร้านก็ได้ ขอแค่มบี ริการ Delivery มี
ยีห่ อ้ ทีเ่ ชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ไม่ได้สนใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่บี รรจุผกั อินทรีย ม์ ากนัก
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กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มเน้นภาพลักษณ์ มีจานวนสมาชิก 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.58 จาก
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด พบว่ากลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับรูปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ท่ใี ส่ผกั อินทรีย ์ บรรจุภณั ฑ์
ต้องสวยงาม สะอาด ดูน่าเชื่อถือ และสมาชิกภายในกลุ่มยังค่อนข้างยึดติดกับยี่หอ้ ผูผ้ ลิตที่นาผักอินทรียม์ า
จาหน่ าย ยอมรับราคาของผักอินทรียร์ าคาสูงได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลจากตารางที่ 15 สมาชิกในกลุ่มนี้ อยู่
ในช่วงอายุ 25 – 34 และเป็ นกลุ่มช่วงอายุ 45 -55 ปี เป็ นช่วงอายุท่เี ลือกซื้อ และใส่ใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น และหลักๆจะมีเงินเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ความถี่ท่ซี ้ อื มากกว่า 9 ครัง้ ต่อเดือนและมักจะซื้อร้าน
ที่ขายผักอินทรียโ์ ดยเฉพาะ เช่น ร้านโครงการหลวงหรือร้าน Lemon Farm เพราะฉะนัน้ ร้านที่สมาชิกกลุ่มนี้
จะยอมจ่ายควรทีจ่ ะมีการจัดโปรโมชัน่ และบริการจัดส่งถึงที่กจ็ ะสามารถดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ได้
กลุ่ม 4 หรือกลุ่มเน้นสะดวกราคาไม่แพง มีจานวนสมาชิก 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.07
จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด เป็ นกลุ่มที่โดยรวมคือร้านที่จะไปซื้อผักอินทรียต์ อ้ งเดินทางไปซื้อได้อย่างสะดวก
ร้านที่ขายหาเจอได้งา่ ย ร้านค้าต้องมีทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า และควรมีโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ในแต่ละอาทิ ตย์
บ้าง แต่ราคาที่ลูกค้ากลุ่มนี้ยอมรับได้คือไม่ควรเกิน 45 บาท ไม่ได้คานึงถึงรูปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์มากนัก
เน้นมีหน้าร้าน มีจดั โปรโมชัน่ ราคากลางๆ ซึ่งสอดคล้องกับตารางที่ 15 โดยสมาชิกในกลุม่ จะมีอายุ อยู่ในช่วง
15 – 24 ปี และ 24 – 34 ยังเป็ นวัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มทางาน เงินเดือนไม่สูงมาก อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000
บาท สถานที่เลือกซื้อก็จะอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดนัดทัว่ ๆไปที่มขี ายผักอินทรีย ์ เน้นเรื่องราคาไม่แพง
คุณภาพดี
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ จัดกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีการซื้อในผักอินทรีย ์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคที่กาหนดการซื้อของผักอินทรีย ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้ นี้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะนาข้อมูลที่
ได้ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนทาการตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ อื และ
ไม่ซ้ อื ผักอินทรียจ์ านวน 400 ราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้มาด้วยสถิตขิ นั้ พื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์แบบกลุ่ม Cluster Analysis เพื่อแบ่งกลุม่ เฉพาะผูซ้ ้อื ผักอินทรีย ์
พร้อมทัง้ ดูปจั จัยทีม่ ผี ลในแต่ละกลุ่มทีผ่ ูซ้ ้อื สนใจ ซึง่ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
ได้มกี ารแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภค 3 กลุม่ กลุ่มคนที่ไม่เคยซื้อผักอินทรียจ์ านวน 79 ราย กลุม่ ซื้อและนึกถึง
ผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 201 ราย และกลุม่ ซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกจานวน 120 ราย โดย
ส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มจะเป็ นเพศหญิง ข้อมูลด้านอายุกลุ่มที่ไม่เคยซื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 -24 ปี ส่วน
กลุ่มซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก และกลุ่มซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 25 – 34 ปี ข้อ มูลด้านสถานภาพทุกกลุ่มผู บ้ ริโภคส่วนใหญ่ โสด ข้อมูลด้านระดับการศึ กษาทุกกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ มรี ะดับการศึกษาอยู่ท่ีปริญ ญาตรี ข้อมูล ด้านรายได้ทุกกลุ่มผู บ้ ริโภคส่วนใหญ่ มีรายได้
20,001 บาทขึ้นไปด้าน ข้อมูลด้านงานอดิเรก พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุม่ ไม่เคยซื้อ งานอดิเรกเล่น Social ส่วน
กลุม่ ซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรกและไม่ได้นึกถึงอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรกส่วนใหญ่งานอดิเรก ฟังเพลง
ในส่วนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคที่ให้ความสาคัญมาก ซึ่งประกอบด้วย ผักอินทรียม์ คี วามสดใหม่ สีสนั น่ ารับประทาน มี
วันทีผ่ ลิต และวันที่หมดอายุระบุชดั เจน และบรรจุภณั ฑ์ท่มี อี ิทธิพลดึงดูดมากที่สุด คือ บรรจุอยู่ในถุง ซิป
ล็อค ส่วนด้านราคาที่ให้สาคัญมาก ซึง่ ประกอบด้วย ราคาไม่เกิน 29 บาท และ ราคา 30 – 45 บาท ส่วนด้าน
สถานที่จดั จาหน่ายที่ให้สาคัญมาก ประกอบด้วย จาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นาทัว่ ไป
ส่วนด้านส่งเสริมทางการตลาด ที่ให้ความสาคัญมาก ประกอบด้วย ใน 1 สัปดาห์ควรจะมีการจัดโปรโมชัน่ 1
แถม 1
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ในส่วนพฤติกรรมพบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคที่ไม่เคยเลือกซื้อผักอินทรีย ์ เมือ่ นึกถึงผักอินทรียส์ ่วนใหญ่จะ
นึกถึง ปลอดภัย ปลอดสารพิษ100% และเหตุผลที่ไม่เลือกซื้อผักอินทรีย ์ ส่วนใหญ่เพราะ ราคาแพง แต่ถา้
ได้รบั การส่งเสริมให้ความรู เ้ กี่ยวกับผักอินทรีย ์ กลุ่มทีไ่ ม่เคยซื้อ จะตัดสินใจซื้อผักอินทรีย ์ ปัจจัยที่มอี ิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อส่วนใหญ่ของกลุม่ ที่ไม่เคยซื้อ คือ ครอบครัว
ในด้านกลุ่มคนที่ซ้ อื ผักอินทรีย ์ ในกลุ่มซื้อและนึกถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก และกลุ่มซื้อแต่ไม่ได้นึก
ถึงผักอินทรียอ์ นั ดับแรก เมื่อนึกถึงผักอินทรีย ์ จะนึกถึง ปลอดภัย ปลอดสารพิษ 100% เช่นเดียวกัน และ
เหตุผลที่ซ้ ือของทัง้ 2 กลุ่มคือ มัน่ ใจว่าผักอินทรียป์ ลอดภัยกว่าผักทัว่ ๆไป เช่นเดียวกัน ความถี่ท่ีซ้ ือผัก
อินทรีย ์ มีความถี่ 1 -3 ครัง้ ต่อเดือนเช่นเดียวกัน จานวนวันที่จะบริโภคหมดในกลุ่มที่เคยซื้อและจะนึกถึงผัก
อินทรียเ์ ป็ นอันดับแรกนัน้ ส่วนใหญ่จะบริโภคหมดภายใน 2 วัน แต่ในกลุ่มที่เคยซื้อแต่ไม่ได้นึกถึงผักอินทรีย ์
เป็ นอัน ดับ แรกส่ ว นใหญ่ จ ะบริ โภคหมดภายใน 3 วัน สถานที่ ท่ี ไ ปเลื อ กซื้ อ บ่ อ ยที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ คื อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่นเดียวกัน ช่วงเวลาทีไ่ ปเลือกซื้อส่วนใหญ่ คือ ช่วงเย็น (หลัง 16.00 น.) เช่นเดียวกัน ชนิด
ของผักอินทรียท์ ่เี ลือกซื้อบ่อยมากที่สุดส่วนใหญ่ คือ ผักสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ด กรีนคอส เรดคอส เป็ นต้น)
เช่นเดียวกัน แนวโน้มในการซื้อครัง้ ต่อไปส่วนใหญ่ คือ ซื้อต่อแน่นอน เช่นเดียวกัน และปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อส่วนใหญ่ คือ ครอบครัว เช่นเดียวกันทัง้ 2 กลุม่
ผลการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคผักอินทรียไ์ ด้ทงั้ หมด 4
กลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่าง 321 ราย มีดงั นี้ กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มเน้นคุณภาพไม่เกี่ยงราคา กลุ่มนี้จะยอมรับได้ใน
ราคาของผักอินทรียท์ ส่ี ูง สินค้ามีระบุวนั ทีผ่ ลิต วันทีห่ มดอายุชดั เจน มีขายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นา และควรมี
การจัดโปรโมชัน่ จัดผักอินทรียเ์ ป็ นเซ็ตให้กบั ลูกค้าที่ซ้ อื ในกลุ่มนี้ในราคาพิเศษ กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มเน้นบริการ
กลุม่ นี้ให้ความสาคัญเรื่องมีบริการจัดส่งถึงที่ โดยสินค้าที่จะเลือกซื้อนัน้ ต้องมียห่ี อ้ ระบุชดั เจน และมีวนั ทีผ่ ลิต
วันที่หมดอายุระบุชดั เจน ราคากลางๆไม่เกิน 45 บาท ไม่ได้สนใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่บี รรจุผกั อินทรียม์ ากนัก
กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มเน้นภาพลักษณ์ กลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับรูปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ท่ใี ส่ผกั อินทรีย ์ และ
ค่ อนข้างยึดติดกับยี่หอ้ กลุ่ม 4 หรือกลุ่มเน้นสะดวกราคาไม่แพง เป็ นกลุ่มที่โดยรวมคือร้านที่จะไปซื้อผัก
อินทรียต์ อ้ งเดินทางไปซื้อได้อย่างสะดวก ร้านที่ขายหาเจอได้ง่าย ร้านค้าต้องมีทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า และ
ควรมีโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ในแต่ละอาทิตย์บา้ ง แต่ราคาที่ลูกค้ากลุ่มนี้ยอมรับได้คือไม่ควรเกิน 45 บาท ไม่ได้
คานึงถึงรูปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์
ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้
จากผลการศึกษาพบว่าผูท้ ่ซี ้ อื ผักอินทรียส์ ามารถแบ่งได้ทงั้ หมด 4 กลุม่ ซึ่งมีความชอบที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยจะใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด(4P’s) ในการนาผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ดงั ต่อไปนี้
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กลุม่ ที่ 1 หรือกลุม่ เน้นคุณภาพไม่เกี่ยงราคา กลุม่ นี้ ยอมรับราคาผักอินทรียท์ ม่ี รี าคาสูงได้ โดยสินค้า
ต้องมีคุณภาพ สามารถแยกตามส่วนผสมทางการตลาดดังนี้
Product เนื่องจากคนกลุ่มนี้ตอ้ งการสินค้าที่มีคุณภาพ มีวนั ที่ผิต วันที่หมดอายุท่ีชดั เจน โดยไม่
จาเป็ นต้องเป็ นสินค้าที่มยี ่หี อ้ ในท้องตลาด จึงควรมีทาเรื่องราวการผลิตที่มคี ุณภาพเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเอา
ใจใส่ตงั้ แต่เริ่ม ปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว และนามาบรรจุ ขายให้กบั ลูกค้า โดยต้องมีการระบุวนั ที่ผลิตและวันที่
หมดอายุทช่ี ดั เจน
Price สามารถกาหนดราคาสูงได้ให้คุม้ กับที่ลงทุนให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ แต่ก็ต อ้ งให้มคี วาม
เหมาะสมคุม้ ค่าแก่การทีผ่ ูบ้ ริโภคจะเลือกซื้อ
Place ช่องการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ควรจะวางจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นาทัว่ ไป
และเพิม่ วางในร้านค้าสะดวกซื้อให้มากยิง่ ขึ้น
Promotion เพื่อยึดฐานลูกค้ากลุม่ นี้เอาไว้ ควรทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้า และมีบตั รสะสมแต้มเพื่อ
ดึงดูดให้ลูกค้าเก็บแต้มเอาไว้แลกส่วนลด ช่วยโน้มน้าวให้มคี วามอยากจะมาซื้อสินค้าทีร่ า้ นเรามากยิง่ ขึ้น
กลุ่ม ที่ 2 หรือ กลุ่ม เน้น บริการ กลุ่มนี้ ให้ค วามสาคัญ เรื่อ งมีบ ริก ารจัด ส่งถึงที่ สามารถแยกตาม
ส่วนผสมทางการตลาดได้ดงั นี้
Product สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้เน้นด้านรูปแบบของบรรจุภณั ฑ์ แต่ควรทาสินค้าให้มคี ุณภาพมี
การระบุวนั ทีผ่ ลิต วันหมดอายุทช่ี ดั เจน และเป็ นยีห่ อ้ ทีเ่ ชื่อถือได้
Price ราคาทีก่ ลุม่ นี้จะยอมรับได้คือ ราคาทีไ่ ม่สูงจนเกินไป มีทงั้ คุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสม
Place ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ ายของคนกลุ่ม นี้ เน้น คื อ ร้านที่มีบ ริก ารจัด ส่ ง ถึง ที่ เพราะฉะนั้น ไม่
จาเป็ นต้องมีการวางจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ
Promotion ส่งเสริมการขายสาหรับคนกลุ่มนี้ คือ เมื่อสัง่ ซื้อสินค้าเกินราคาที่ทางร้านได้ตงั้ ไว้ จะมี
ส่วนลดค่าจัดส่งสาหรับลูกค้า
กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มเน้นภาพลักษณ์ กลุ่มนี้ให้ความสาคัญในเรื่องรูปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์มากเป็ น
พิเศษ จึงสามารถแยกตามส่วนผสมทางการได้ดงั นี้
Product สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างเน้นด้านรูปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ ต้องพยายามออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ทม่ี คี วามพิเศษน่าดึงดูดใจแตกต่างจากบรรจุภณั ฑ์ทวั ่ ๆไป
Price ในกลุม่ นี้ยอมรับราคาสูงได้ ซึง่ ก็สอดคล้องรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ท่แี ปลกใหม่
Place ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยควรอยู่ ใ นห้า งสรรพสิ น ค้า ชั้น น า และมี จ ัด จ าหน่ า ยผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต
Promotion การส่งเสริมทางการตลาดในลูกค้ากลุ่มนี้ ควรมีโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย อาทิเช่น มีการ
จัดชุดผักอินทรียโ์ ดยออกแบบให้สวยงาม แปลกใหม่ มีจดั ทาบัตรสมาชิก และมีโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ทุกๆ
เดือน เป็ นต้น
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กลุม่ 4 หรือกลุม่ เน้นสะดวกราคาไม่แพง เน้นเดินทางไปเลือกซื้อได้สะดวก ร้านค้าหาเจอได้งา่ ย
Product ส าหรับ ลู ก ค้ากลุ่ม นี้ ด้านสิน ค้าควรมีคุ ณ ภาพและมีคุ ณ ค่ า เรีย บง่าย จัด เรีย งไว้เป็ น
หมวดหมูส่ ามารถเลือกซื้อได้งา่ ย
Price ในกลุม่ นี้ยอมรับราคาปานกลาง แพงเกินความเหมาะสมก็จะไม่สามารถขายกับลูกค้ากลุม่ นี้ได้
Place ช่องทางการจัดจาหน่ ายควรอยู่ในห้างสรรพสินค้าชัน้ นา ควรวางจาหน่ ายในร้านค้าที่สามารถ
ไปพบเจอได้งา่ ย มีเว็บไซต์ของร้านค้าผ่านทาง Facebook หรือ Instagram
Promotion การส่งเสริมทางการตลาดในลูกค้ากลุ่มนี้ ควรมีโปรโมชัน่ ทีห่ ลากหลาย อาทิเช่น มีจดั ทา
บัตรสมาชิก และมีโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ทุกๆเดือน เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาในครัง้ นี้เรื่อง พฤติกรรมที่มผี ลต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย ์ ได้ทาการสุ่มตัวอย่างแค่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จึงอาจได้ขอ้ มูลทีย่ งั ไม่ชดั เจนมาก จึงควรมีการศึกษาในพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ หรือภาคอื่น
เพราะการดารงชีวิตในแต่ละภูมภิ าคก็มคี วามแตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อก็จะส่งผล
แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
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แบบสอบถำม
เรือ่ ง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่สง่ ผลต่อกำรซื้อของผักอินทรีย ์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งในการทาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทัง้ นี้ ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จากการตอบแบบสอบถามทัง้ หมดจะถูกเก็บเป็ นความลับไม่มีการ
เปิ ดเผยใดๆ แต่จะรวบรวมวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้ เพื่อศึกษาและเป็ นประโยชน์
ทางด้านวิช าการต่ อ ไป โดยใคร่ ขอความร่ ว มมือ จากผู ต้ อบแบบสอบถามตอบค าถามตามความเป็ น จริง
ไตร่ตรองอย่างถีถ่ ว้ น เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีน่ ้ ี
ส่วนที่ 1
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อ
ส่วนที่ 3
พฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย ์
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถำม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี

45 – 54 ปี

55 ปี ข้นึ ไป
3. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่าร้าง

4. จานวนสมาชิกในครอบครัว …………………. คน
5. ระดับการศึกษา

ตา่ กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
6. อาชีพ

นักเรียน / นักศึกษา

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษทั เอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ.........................(โปรดระบุ)
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7. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ตา่ กว่าหรือเทียบเท่า 5,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 15,000 บาท

15,001 – 20,000 บาท

20,001 บาทขึ้นไป
8. งานอดิเรก

ปลูกต้นไม้

เล่น Social

ฟังเพลง

ช้อปปิ้ ง

อ่านหนังสือ / Blog / บทความ

อื่นๆ......................

9. เพจทีช่ อบอ่าน

เพจเกี่ยวกับอาหาร (เช่น หมีมหี ม้อ , Starving Time เรื่องกินเรื่องใหญ่ , กินข้าวกัน ฯลฯ)
เพจทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพ (เช่น สุขภาพดีวนั ละ 1 นาที , Booky Healthy World , CU.FITGIRL ฯลฯ)
เพจทีเ่ กี่ยวกับความงาม (เช่น รีววิ วนไป , BORN TO REVIEW ฯลฯ)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มีอทิ ธิพลผลต่อกำรเลือกซื้อ
ในส่วนที่ 2 นี้ ให้ผูต้ อบแบบสอบถามให้ใส่ตวั เลขเรียงลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มผี ลแต่ละด้าน
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผักอินทรียข์ องท่าน โดย
5 = สาคัญมากทีส่ ุด ,4 = สาคัญมาก ,3 = สาคัญปานกลาง ,2 = สาคัญน้อย ,1 = สาคัญน้อยทีส่ ุด
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ระดับความสาคัญ
ด้ำนผลิตภัณฑ์
1. ผักอินทรียม์ คี วามสดใหม่ สีสนั น่ารับประทาน
2. มีวนั ทีผ่ ลิต และวันทีห่ มดอายุระบุทช่ี ดั เจน
3. มียห่ี อ้ ระบุชดั เจน
4. มี QR Code ทีใ่ ห้แสกนเพือ่ ดูทม่ี าของผักอินทรียท์ จ่ี ะซื้อได้
5. มีตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์ เช่น
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6. มีบรรจุภณั ฑ์สวยงาม ดึงดูดน่าซื้อ โดยมีให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้
(ให้ผูต้ อบแบบสอบถำมเลือกบรรจุภณั ฑ์ท่ดี ึงดูด น่ ำซื้อมำกที่สุดมำ 1 อย่ำง)
6.1 บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ

6.2 บรรจุอยู่ในกระป๋ อง

6.3 บรรจุในถุงไบโอพลาสติก

6.4 บรรจุในถุงซิปล็อค

6.5 บรรจุในกล่องไบโอพลาสติก
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

ระดับความสาคัญ

ด้ำนรำคำ
7. ราคาผักอินทรียไ์ ม่เกิน 29 บาท
8. ราคา 30 – 45 บาท
9. ราคามากกว่า 45 บาทขึ้นไป
10. ถ้าซื้อจานวนเยอะจะมีราคาส่ง
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

ระดับความสาคัญ

ด้ำนสถำนที่กำรจัดจำหน่ ำย
11. มีจดั จาหน่ายทางออนไลน์
12. มีจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นาทัว่ ไป
13. มีการจัดเรียงไว้เป็ นหมวดหมูข่ องผักชนิดต่างๆ
14. มีทจ่ี อดรถทีก่ ว้างขวาง สะดวกสบาย
15. สามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก ร้านค้าหาเจอได้งา่ ย
ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด
16. มีการทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้าประจา โดย เมือ่ ลูกค้าซื้อครบ 200
บาทจะได้รบั ส่วนลด 5 %
17. ใน 1 สัปดาห์จะมีการจัดโปรโมชัน่ 1 แถม 1
18. มีการจัด Box Set ชุดผักอินทรียใ์ นราคาพิเศษให้กบั ลูกค้าที่เป็ น
สมาชิก

19. มีบริการจัดส่งถึงที่ เมือ่ ซื้อครบตามราคาทีท่ างร้านกาหนดไว้
20. มี เ พจทาง Facebook หรื อ Instagram ให้ลู ก ค้า ได้ส ามารถ
ติดตามข่าวสาร หรือได้รบั สิทธิประโยชน์ของร้านค้า
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมกำรซื้อผักอินทรีย ์
1.

ถ้าท่านนึกถึง”ผักอินทรีย”์ ท่านจะนึกถึงอะไร ?
สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ 100%
รักธรรมชาติ
สดใหม่ รสชาติอร่อย

2.

อื่นๆ ................................
โดยปกติท่านเคยซื้อผักอินทรียห์ รือไม่
เคย

3.

ไม่เคย (ให้ขา้ มไปทาข้อ 4,5,12,13,14,15)
เหตุผลใดทีท่ าให้ท่านซื้อผักอินทรีย ์ (ให้ขา้ มไปทาข้อ 6)
มันใจว่
่ าปลอดภัยกว่าผักทัว่ ไป
อยากมีสุขภาพดี
ตามกระแสสังคม
อื่นๆ...................................

4.

เหตุใดทีท่ าให้ท่านไม่ซ้อื ผักอินทรีย ์
ราคาแพง
ไม่ทราบถึงประโยชน์ของผักอินทรีย ์
ไม่เห็นว่าผักอินทรียก์ บั ผักทัว่ ไปแตกต่างกันยังไง
อื่นๆ.................................

5.

แล้วถ้ามีการส่งเสริม หรือให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับผักอินทรีย ์ ท่านจะหันมาซื้อผักอินทรียห์ รือไม่
ซื้อ
เฉยๆ
ไม่ซ้อื

6.

ความถีใ่ นการซื้อผักอินทรียข์ องท่าน
1 – 3 ครัง้ /เดือน
4 – 6 ครัง้ /เดือน
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7 – 9 ครัง้ /เดือน

มากกว่า 9 ครัง้ /เดือน
7.

เมือ่ ท่านซื้อผักอินทรีย ์ 1 ครัง้ ท่านจะบริโภคผักอินทรียห์ มดภายในกี่วนั
............................................................. (โปรดระบุ)

8.

ราคาเฉลีย่ ต่อครัง้ ในการซื้อผักอินทรีย ์
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 40 บาท
41 – 60 บาท
61 – 80 บาท
81 บาทขึ้นไป

9.

ท่านซื้อผักอินทรียใ์ นสถานทีจ่ าหน่ายใดมากที่สุด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตลาดนัดทัว่ ไป
Lemon Farm ,ร้านโครงการหลวง

เป็ นต้น

อื่นๆ..............................
10.

ช่วงเวลาใดทีท่ ่านจะไปเลือกซื้อผักอินทรียม์ ากทีส่ ุด
ช่วงเช้า (ก่อน 11.30 น.)
ช่วงกลางวัน (11.30 น. – 13.00 น.)
ช่วงบ่าย (13.01 – 16.00 น.)
ช่วงเย็น (หลัง 16.00 น.)

11.

ผักอินทรียช์ นิดใดทีท่ ่านเลือกซื้อบ่อยมากที่สุด
ผักสลัด (เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคลอส ฯลฯ)
ต้นหอม ผักชี
พริก มะนาว
ผักบุง้ ผักคะน้า ผักกวางตุง้ ผักปวยเล้ง
ผักกาดขาว ผักกะหลา่
มะระ หัวไชเท้า แครอท
อื่นๆ..................................
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12.

ปัจจัยทีม่ สี ่วนสาคัญต่อการเลือกซื้อผักอินทรียข์ องท่าน
ครอบครัว
เพือ่ น
แฟน
สือ่ ทางออนไลน์
โทรทัศน์
หนังสือ/นิตยาสาร
อื่นๆ.................................

13.

ท่านจะคิดถึงผักอินทรียเ์ ป็ นอันดับแรกเมือ่ ต้องการทีจ่ ะซื้อผักใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่

14.

แนวโน้มครัง้ ต่อไป ท่านจะซื้อซา้ ผักอินทรียอ์ กี หรือไม่
ซื้อแน่นอน
ไม่แน่ใจ
ไม่ซ้อื แน่นอน

15.

แล้วท่านจะแนะนาให้ผูอ้ ่นื มารับประทานและซื้อผักอินทรียห์ รือไม่
แนะนา
ไม่แนะนา
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่การศึกษาในครัง้ นี้
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ประวัตกิ ำรศึกษำ และกำรทำงำน

ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปัจจุบนั
สถานที่ทางาน

นางสาวเอื้อการย์ เจริญสว่าง
วันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2537
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
บริษทั สนิทไทย จากัด

