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The purpose of this study is to: 1) study organic rice buying behavior of
consumers in Bangkok classified by distribution channels 2) to study the differences in
consumer behavior in each distribution channel The samples used in the study were 400
consumers who knew organic rice by collecting questionnaires. During April 2019, the
statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation.
The results showed that those who knew organic rice had 2 groups: those who had
never bought organic rice, 127 people. The reason that was never bought because there
was no information about the product which tended to be consumed in the future. The
group that used to buy 273 organic rice, the study group divided the 4 samples according
to the type of distribution channels, namely the membership system market. Market
channels, general markets, flea markets and other channels that buyers of organic rice via
the internet Each organic rice buyer has different purchasing behavior. In particular, the
difference in the reason for buying between buyers through the member market is that
they want to help farmers. Buyers group through niche market, justifying the reason that
the product meets the quality requirements. The buyer group through the general market
reasoned that it is easy to buy. Buyers group through the flea market reasoning that the
price is not expensive. The group of buyers via the internet argues that it is easy to find,
including helping farmers and products that meet the quality requirements. In terms of
marketing ingredients, it is a part that affects the decision to buy organic rice as well.
Which the group of organic rice buyers through all 5 channels will give priority to price
first, which all 5 channels have knowledge and understanding about organic rice and
health care at a high level Therefore, entrepreneurs should emphasize the benefits of
organic rice and select good products at affordable prices in order to accommodate the
sensitivity of the buyer price.
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้ า
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แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory
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กระบวนกำรกำรตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผู้บริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997)
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แสดงขันตอนในกระบวนการตั
้
ดสินใจซื ้อปกติ
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1

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
เกษตรอินทรี ย์ไทยในปี 2560 มีการก้ าวกระโดดของพื ้นที่การผลิตเกษตรอินทรี ย์ที่มีการตรวจ
รับรองมาตรฐาน คือ มีการขยายตัวเกือบ 266% จากในปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีพื ้นที่
เกษตรอินทรี ย์รวมกันกว่า 1.309 ล้ านไร่ โดยเป็ นพื ้นที่ทาการเกษตร (ปลูกพืช เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า เลี ้ยง
สัตว์) 0.574 ล้ านไร่ และพื ้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ 0.735 ล้ านไร่ การขยายตัวของพื ้นที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาตินนั ้ (จากเดิมเพียงไม่กี่พนั ไร่) เกิดขึ ้นจากผู้ผลิตเพียง 1 - 2 รายเท่านัน้ แต่
พื ้นที่การเก็บเกี่ยวเป็ นป่ าธรรมชาติ ที่มีพื ้นที่ค่อนข้ างกว้ าง จึงทาให้ จานวนพื ้นที่ที่ได้ รับการรับรองมี
ขนาดใหญ่มาก แต่ที่น่าสนใจจริ งๆ ก็คือ การขยายตัวของพื ้นที่การเกษตร (จากเดิมที่มีพืน้ ที่เพียง
0.361 ล้ านไร่) ที่ขยายตัวมากถึง 59% โดยพืชที่มีการขยายตัวมากที่สดุ ก็คือ ข้ าวเกษตรอินทรี ย์ ซึ่ง
เกิดขึ ้นจากโครงการของรัฐบาล ที่ขยายตัวจากเพียงหมื่นกว่าไร่เป็ นกว่าสองแสนไร่ในปี เดียว (สหกรณ์
กรี นเนท,2560)
ข้ า วอิ น ทรี ย์ เป็ น ข้ า วที ไ ด้ จ ากการผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ซึ่ง เป็ น ระบบการจัด การด้ า น
การเกษตรแบบองค์รวมที่เกื อ้ หนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเน้ นการใช้ วสั ดุธรรมชาติ ไม่ใช้ วตั ถุดิบที่ได้ จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรื อจุลินทรี ย์ที่
ได้ มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม หรื อพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็ นเกษตรอินทรี ย์ และคุณภาพที่สาคัญในทุกขันตอนการผลิ
้
ตและการ
แปรรู ป การผลิตข้ าวอินทรี ย์ เป็ นระบบการผลิตข้ าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็ นต้ นว่า
ปุ๋ ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกาจัดวัชพืช สารป้องกันกาจัดโรค แมลงและสัตว์
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ศัตรู ข้าว ตลอดจนสารเคมี ที่ใช้ รมเพื่ อป้องกันกาจัดแมลงศัตรู ข้าวในโรงเก็ บ การผลิตข้ าวอินทรี ย์
นอกจากจะทาให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ตข้ าวที่ มี คุณภาพสูง และปลอดภัยจากสารพิษ แล้ ว ยัง เป็ นการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนอีกด้ วย (กรมการข้ าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2560)
จากกระแสความใส่ ใ จในสุข ภาพก าลัง เป็ น ทิ ศ ทางใหม่ข องผู้บ ริ โ ภคในยุค ปั จ จุบัน เมื่ อ
พิจารณาจากความเติบโตของตลาดสินค้ าอาหารเพื่อสุขภาพในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา พบว่ารู ปแบบ
การใช้ ชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ที่หันมาให้ ความส าคัญกับอาหารการกินจึงเกิดเป็ นโอกาสของธุรกิ จ
อาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี ้สินค้ าเกษตรอินทรี ย์ยงั คงนับว่าเป็ นกลุ่มสินค้ า
เฉพาะกลุ่มที่มีศกั ยภาพแข็งแกร่ งและมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง จึงทาให้ มีการขยายตัวของ
พื ้นที่การผลิตเกษตรอินทรี ย์โลกที่เพิ่มขึ ้นเกือบ 30 ล้ านไร่ในช่วงระหว่างปี 2557-58 โดยข้ อมูลปี พ.ศ.
2558 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีพื น้ ที่เกษตรอินทรี ย์รวมกันกว่า 273.125 ล้ านไร่ โดยประเทศ
ออสเตรเลียยังเป็ นผู้นาในด้ านพื ้นที่การผลิตเกษตรอินทรี ย์ โดยมีพืน้ ที่ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์ราว 107.5 ล้ านไร่ แต่ 97% เป็ นทุ่งหญ้ าเลี ้ยงวัว เกษตรอินทรี ย์ รองลงมาคือ
อาร์ เจนตินา (19.375 ล้ านไร่) และสหรัฐอเมริกา (13.75 ล้ านไร่)
ขณะที่ตวั แปรจากปั จจัยต่างๆ ผันผวนมากขึน้ ในมุมตรงกันข้ ามแนวโน้ มหรื อเทรนด์ธุรกิจ การตลาด ที่เกาะเกี่ยวไปกับกระแส “สุขภาพ” กลับไม่คอ่ ยได้ รับผลกระทบจากความแปรผันของปั จจัย
ทางเศรษฐกิ จ ไม่ว่าจะภายในหรื อภายนอกประเทศก็ ตาม ตลาดสุขภาพของไทยเติบโตต่อเนื่ อ ง
ปั จจุบนั มีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้ านบาทต่อปี จากข้ อมูลดังกล่าวทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างหันมาให้
ความสนใจและตังเป้
้ าหมายว่า จะทาอย่างไรจึง จะนาพาสินค้ าหรื อบริ การของตัวเองก้ าวไปกับกระแส
หรื อ เทรนด์ดงั กล่าวได้ บ้าง พฤติกรรมผู้บริ โภคปั จจุบนั เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว หันมาใส่ใจสุขภาพ
เลือกทาน เลือกบริ โภคอย่างมีวินยั หันมาออกกาลังกาย ดูแลตัวเองมากขึ ้น เนื่องเพราะผู้บริ โภค
ต่า ง ตระหนัก กับ ข้ อมูล มากมายที่มีก ารนาเสนอออกมาว่า การมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย มีรูป
กายภาพลักษณ์ ที่ดีนนั ้ จาเป็ นต้ องเอาใจใส่กับการเลือกบริ โภค เลือกจัดระเบียบชีวิตอย่างมีระบบ
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ทาให้ ผ้ ูประกอบการต้ องมีครบทัง้ ข้ อมูลและทิศทางที่ จะตอบโจทย์ผ้ ูบริ โภคให้ ครบ วิเคราะห์ไ ด้ ว่ า
ผู้บริโภคต้ องการอะไร
จากการติดตามผลพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าอินทรี ย์ ในกลุ่มตัวอย่าง 3,356 ตัวอย่าง ทุก
จังหวัดทัว่ ประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2561 พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
โดยผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ซื อ้ สิ นค้ าเกษตรอิ นทรี ย์ ประเภทสิ นค้ าผักสด ผลไม้ ข้ าว ธัญพื ช/สมุนไพร
เนื ้อสัตว์/ไข่ และอื่นๆ ตามลาดับผู้บริ โภคส่วนใหญ่เคยซื ้อสินค้ าอินทรี ย์ โดยส่วนใหญ่ซื ้อเป็ นอาหารสด
อาหารพร้ อมปรุ งกึ่งสาเร็ จรู ป อาหารสาเร็ จรู ป และอาหารแช่แข็ง สาเหตุหลักตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า
เกษตรอินทรี ย์มาบริ โภค เนื่องจากมีความมั่นใจในตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ว่าปลอดภัยกว่า
สินค้ าทัว่ ไป และมีความมัน่ ใจว่าปราศจากสารพิษและสารเคมี โดยนิยมแหล่งที่เลือกซื ้อสินค้ า ได้ แก่
ตลาดสดปกติทั่วไป ตลาดนัดทั่วไป ตลาดเกษตรอิ นทรี ย์ และตลาดโมเดิรน์ เทรด และตลาดอื่ น ๆ
ตามลาดับ ในขณะที่ผ้ บู ริ โภคที่ไม่เคยซื ้อสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากสินค้ าเกษตร
อินทรี ย์มีราคาแพงกว่าสินค้ าทัว่ ไป หาซือ้ ค่อนข้ างยาก วางจาหน่ายไม่ต่อเนื่อง และประเภทสินค้ า
เกษตรอินทรี ย์มีให้ เลือกไม่หลากหลาย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา, 25601)
รูปแบบของการตลาดเกษตรอินทรี ย์ในประเทศไทยสามารถจาแนกได้ เป็ น 4 รูปแบบดังนี ้
1. การตลาดระบบสมาชิก เป็ น รู ปแบบการตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของขบวนการ
เกษตรอินทรี ย์ ที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริ โภค เช่น ระบบ TEIKEI ในประเทศ
ญี่ ปนุ่ หรื อระบบ Community Support Agriculture (CSA) และระบบ BOX ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กา ระบบตลาดนี ้มีหลักการพื ้นฐานว่า ผู้บริ โภคตกลงกับเกษตรกรผู้ผลิต ในการซื ้อผลผลิต
เกษตรอินทรี ย์ที่ผลิตได้ ตามฤดูกาล โดยผู้บริโภคจะชาระเงินล่วงหน้ าให้ กบั เกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจะถูกจัดส่งไป ณ จุดกระจายย่อยตามที่ตกลง แล้ วสมาชิกผู้บริ โภคที่อยู่ในละแวกใกล้ เคียงจะ
เป็ นผู้มารับผลผลิตด้ วยตนเอง การตลาดระบบนี ้ เกษตรกรจะมี หลักประกันทาง เศรษฐกิ จ และมี
โอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค ส่วนผู้บริ โภคเองก็สามารถไป เยี่ยมเยือนฟาร์ มเกษตรกร เพื่อ
ดูการผลิต หรื อช่วยเกษตรกรทางานในฟาร์ มก็ได้ การตลาดในระบบนี ้มีผลดี ในแง่ของความสัมพันธ์ที่
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ใกล้ ชิดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและ ผู้บริ โภค แต่ข้อจากัดก็คือ เกษตรกรต้ องมีฟาร์ มที่อยู่ไม่ห่างจาก
เมื องใหญ่ มากนัก และจ าเป็ นต้ องมีรถยนต์ส าหรั บใช้ ในการขนส่งเอง นอกจากนีก้ ารตลาดระบบ
สมาชิกใช้ ได้ กบั ฟาร์ มที่ปลูกผักเกษตรอินทรี ย์เป็ นหลัก (แต่ก็อาจมีผลผลิตอื่นๆ ร่วมด้ วย เช่น ข้ าว ไม้
ผล ไข่ไก่) ในขณะที่เกษตรกรอินทรี ย์ที่ผลิตข้ าว ธัญพืช หรื ออาหารแปรรูป จะไม่สามารถใช้ การตลาด
ในระบบนี ้ได้ ในประเทศไทย มีกลุ่มผู้ผลิตไม่กี่กลุ่มที่จดั การตลาดในระบบนี ้ เช่น ชมรมผู้ผลิตเกษตร
อินทรี ย์ สุพรรณบุรี กลุม่ เยาวชนเกษตรอินทรี ย์แม่ทา เชียงใหม่
2. ตลาดนัด ตลาดนัดส่วนใหญ่จะอยูใ่ น ท้ องถิ่นหรื อหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดย
ส่วนมากมักจัดในสถานที่ที่มีผ้ บู ริ โภคอยู่หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรื ออาจ
เป็ นที่วา่ ง ที่ผ้ บู ริโภคสะดวกในการมาหาซื ้อผลผลิต ตลาดนัดนี ้มักจะเปิ ดเฉพาะวันที่แน่นอน แต่ไม่เปิ ด
ทุกวัน เช่น ทุกวันศุกร์ หรื อวันเสาร์ โดยมากจะเปิ ดขายเพียงครึ่ งวัน หรื ออาจนานทังวั
้ นเลยก็ได้ โดย
ผู้ผลิตต้ องมีม าจากหลากหลายกลุ่ม เพื่อจะได้ มี ผลผลิตที่หลากหลายมาจาหน่ ายตลาดนัดเกษตร
อินทรี ย์ใน ประเทศไทยที่น่าสนใจ คือ ที่ กาดนัดเกษตรอินทรี ย์ ที่ตลาดเจเจ เชียงใหม่ , ตลาดเขียว
สุรินทร์ , ตลาดเขียว ยโสธร เป็ นต้ น
3. การตลาดช่ องทางเฉพาะ เป็ น การตลาดที่ ดาเนินการโดยผู้ประกอบการที่ มี
นโยบายในด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ อาหารสุข ภาพและผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ชัด เจน สามารถ
ดาเนินการได้ หลายรู ปแบบ เช่น ร้ านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม หรื อซูเปอร์ มาร์ เก็ต
เกษตรอินทรี ย์ การตลาดในลักษณะนี ้สามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ มากกว่าการตลาดระบบสมาชิก และมี
ผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทังอาจมี
้
การแปรรู
ผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ มากกว่าด้ วย ตัวอย่างของการตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คือ ร้ านนาวิลิต ,
ร้ านเลมอนฟาร์ ม, ร้ านไทสบาย เป็ นต้ น
4. การตลาดทั่วไป ในหลายประเทศที่ตลาดเกษตรอินทรี ย์ได้ พฒ
ั นาไประดับหนึ่ง จะ
พบว่าช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย์จะขยายไปสู่ระบบตลาดทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในโมเดิร์นเทรด ที่เป็ นซูเ ปอร์ ม าร์ เ ก็ตและห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ เมื่อความ
ต้ องการผลิตภัณฑ์เริ่ ม ขยายตัวชัดเจน ผู้ประการค้ าปลีกในตลาดทัว่ ไปย่อมเห็นโอกาสในทางการค้ า
และปรับตัวเพื่อดึงส่วนแบ่งการตลาด และสร้ างภาพพจน์ให้ กบั หน่วยงานของตน การเข้ ามาของตลาด
ประเภทนี ้จะทาให้ เกิดการแข่งขันกันในตลาดมากขึ ้น โดยเฉพาะการริ เริ่ มหาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ทัง้ จาก
ภายในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมไปถึงการแข่งขันทางราคาด้ วยในประเทศไทย Tops Supermarket,
Emporium, Villa Market, และ Siam Paragon เป็ นต้ น (กรี นเนท, ม.ป.ป)
แต่ประเด็นคาถามสาคัญสาหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการก็คือ เมื่อได้ ผลผลิตมาแล้ ว จะเอาไป
ขายใคร เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จะทาไงถึงจะหาช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริ โภคในปั จจุบนั
ปัญหาของช่องทางการจัดจาหน่ายโดยส่วนใหญ่มกั จะมีการเลือกใช้ คนกลางในการกระจายสินค้ าไปสู่
ผู้บริโภคคนสุดท้ าย ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องคิดค้ นหาวิธีการที่จะทาให้ สมาชิกภายในช่องทางที่เลือกใช้ อยู่
มีการดาเนินงานที่มีความสอดคล้ อง เกิดความสมดุลย์ ไม่มีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นหรื อพยายามให้ เกิดขึ ้น
น้ อยที่สดุ นอกจากนี ้จะต้ องกาหนดแนวทางในการสร้ างความร่วมมือให้ เกิดขึ ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ช่องทางที่ เ ลื อ กใช้ อยู่ เพราะถ้ าสมาชิ กในช่องทางมี การร่ วมมื อกันปฏิ บัติง านแล้ ว ก็ จ ะทาให้ การ
ปฏิบตั งิ านนันบรรลุ
้
ผลตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้
ทังนี
้ ้การจัดจาหน่ายและการพัฒนามาตราฐานสินค้ าข้ าวอินทรี ย์ จาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจถึง
พฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริ โภค เพื่อนาเสนอสินค้ าและบริ การได้ ตรงตามความต้ องต้ องการ
ของผู้บริโภค
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเกษตรอินทรี ย์มีการขยายการผลิตจากการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อ
เป็ นการให้ ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สามารถแข่งขันได้ ทังด้
้ านผลิต ด้ าน
การตลาด เพื่ อทราบความต้ องการที่ แท้ จ ริ งของผู้บริ โภคตลอดจนรั บรู้ ปั ญหาที่เกิดขึน้ และให้ ไ ด้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากผู้บริโภคโดยตรงผู้ศกึ ษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละช่องทางจาหน่ายเพื่อให้ ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ประกอบการที่สนใจทราบถึงความต้ องการผู้บริ โภคมาก
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ยิ่งขึ ้น และสามารถสร้ างตราสินค้ าและเลือกช่องทางการจาหน่ายที่เหมาะสมกับกาลังการผลิตของ
ตนเอง อีกทังข้
้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการสนับสนุนที่เหมาะสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของลูกค้ าให้ แก่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ประกอบการที่ต้องการจะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละช่องทางจาหน่าย
2 เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริ โภคในแต่ละช่องทางการจัดจาหน่าย

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ผู ลิตและผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถนาผลจากการศึกษาครัง้ นี ้มา
ประยุก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาดแต่ล ะช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจข้ าวอินทรี ย์ ทังขนาดกลางและขนาดย่
้
อม (SMEs) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบ
โจทย์กบั ความต้ องการของผู้บริ โภค เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในตลาด
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ขอบเขตของงานวิจัย

การศึ กษาค้ นคว้ าในครั ง้ นี เ้ ป็ น การศึกษาพฤติ ก รรมการซื อ้ ข้ าวอิ น ทรี ย์ ข องคนไทยใน
กรุงเทพมหานครจาแนกตามช่องทางการจาหน่าย โดยสุม่ ตัวอย่างประชากรที่ไม่เคยซื ้อและเคยซื ้อข้ าว
อินทรี ย์ จานวน 400 คน ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

นิยามศัพท์ เฉพาะ

ข้ าวอินทรี ย์ หมายถึง ข้ าวอินทรี ย์ (Organic Rice) เป็ นข้ าวที่ได้ จากการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์
ซึ่งเป็ นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้ สารเคมีหรื อสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็ นต้ นว่า ปุ๋ ยเคมี สารควบคุมการเจริ ญเติบโต
สารควบคุมและกาจัดวัชพืช สารป้องกันกาจัดโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ข้าวในทุกขัน้ ตอนการผลิตและใน
ระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจาเป็ นแนะนาให้ ใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่
มีพิษต่อคนหรื อไม่มีสารพิษตกค้ างปนเปื อ้ นในผลผลิต ในดินและในนา้ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการรักษา
สภาพแวดล้ อม ท าให้ ได้ ผลิ ตผลข้ าวที่ มี คุณภาพดี และปลอดภัย ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมี สุขอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อองค์การ และกระบวนการที่
พวกเขาเหล่านันใช้
้ เลือกสรร รักษา และกาจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อแนวคิด
เพื่อสนองความต้ องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี ้มีตอ่ ผู้บริโภคและสังคม พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ น
การผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทาความเข้ าใจ
กระบวนการการตัดสินใจของผู้ซื ้อ ทังปั
้ จเจกบุคคลและกลุม่ บุคคล พฤติกรรมผู้บริ โภคศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของผู้บริโภคปัจเจกชน
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ในบทนี ้ผู้ศึกษาได้ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานครจาแนกตามช่องทางการจาหน่าย ภายใน
บททบทวนวรรณกรรม ดังนี ้
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริ โภคทาการค้ นหา การซื ้อ
การใช้ การประเมิ นผล การใช้ สอยผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้ องการของ
เขา (Schiffman and Kanuk, 1994)
Engel และผู้ร่วมงาน (1968) ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภคว่า เป็ นการกระทาของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ รับและการใช้ สินค้ าและบริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มี
อยูก่ ่อนและมีสว่ นในการกาหนดให้ มีการกระทาดังกล่าว
ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคไว้ ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซื ้อ ใช้ ประเมินผล หรื อการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของตนได้ เป็ นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ทังเงิ
้ น เวลา และกาลังเพื่อ
บริโภคสินค้ าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้ วย ซื ้ออะไร ทาไมจึงซื ้อ ซื ้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อย
แค่ไหน
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แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ ให้ ความหมาย
ของพฤติกรรมผู้บริ โภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ ได้ มาและการใช้ ซงึ่ สินค้ าและบริการ ทังนี
้ ้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึง่ มีมาอยูก่ ่อน
แล้ ว และซึง่ มีสว่ นในการกาหนดให้ มีการกระทาดังกล่าว
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้ างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing
Management ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ มาแล้ วซึง่ การใช้ สินค้ าและบริ การ ทังนี
้ ้หมาย
รวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ า
กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของ
แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ สินค้ าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึง่ มีความแตกต่างกันออกไป
ทฤษฎี 6Ws และ 1H
เป็ นการค้ นคว้ า หรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อและการบริ โภค ทังที
้ ่เป็ นบุคคลกลุ่มบุคคล หรื อ
องค์กร เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะความต้ องการและพฤติกรรมการซื ้อการบริ โภคการเลือกบริ การแนวคิด
หรื อประสบการณ์ ที่จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคพึงพอใจ (ปณิ ศาลัญ ชานนท์ , 2548) หรื อเป็ นการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค ด้ วยการศึกษาค้ นคว้ าถึงพฤติกรรมการเลือกซื ้อ การตัดสินใจซื ้อ และการใช้ สินค้ าและ
การบริ การของผู้บริ โภค เพื่อที่จะให้ นกั การตลาดทราบถึงความพึงพอใจและความต้ องการของผู้บริ โภค
(กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552 ; นฤมล อดิเรกโชติกลุ , 2548) โดยสามารถช์ 7 คาสถาม (6Ws 1H) ที่จะ
ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้ นหา 7 คาตอบ (7Os) (ปรัชญา ปิ ยะรังสี 2554)
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาด
เป้าหมาย
(Who is in the target
market?)

กลยุทธ์ การตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย (Occupants) ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด (4Ps)
คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)

ทางด้ าน 1). ประชากรศาสตร์

ประกอบด้ วย ผลิ ต ภั ณ ฑ์

2). ภูมิศาสตร์ 3). จิตวิทยา หรื อจิต

ราคา การจัดจาหน่าย และ

วิเคราะห์ 4). พฤติกรรมศาสตร์

กา รส่ ง เ สริ ม กา รต ลา ด ที่
เหมาะสม และสามารถ
สนองความพึ ง พอใจของ
กลุม่ เป้าหมายได้

2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อ (Objects)

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องการจากผลิตภัณฑ์ก็ (Product Strategies)
คือต้ องการคุณสมบัติหรื อ

ประกอบด้ วย

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

1). ผลิตภัณฑ์หลัก

(Product Component) และความ

2 ).รู ป ลั ก ษ ณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ได้ แก่ ก ารบรรจุ ภั ณ ฑ์ ตรา
สิ น ค้ า รู ป แ บ บ บ ริ ก า ร
คุณภาพ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คาถาม (6Ws และ 1H)

แตกต่างที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน

กลยุทธ์ การตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
ลักษณะนวัตกรรม

(Competitive Differentiation)

3). ผลิตภัณฑ์ควบ

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)

4). ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5). ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างทางการ
แข่งขัน
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
(Why does the
consumer buy?)

วัตถุประสงค์ในการซื ้อ (Objectives)

กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือ

ผู้บริโภคซื ้อสินค้ าเพื่อสนองความ

1). กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

ต้ องการของเขาด้ านร่างกายและด้ าน 2). กลยุทธ์การส่งเสริม
จิตวิทยา ซึง่ ต้ องศึกษาถึงปัจจัยที่มี

การตลาด ประกอบด้ วย

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ คือ

กลยุทธ์การโฆษณา การขาย

1). ปัจจัยภายในหรื อปัจจัยทาง

โดยใช้ พนักงานขาย การ

จิตวิทยา 2). ปัจจัยทางสังคม และ

ส่งเสริมการขาย การให้

วัฒนธรรม 3). ปัจจัยเฉพาะบุคคล

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
3). กลยุทธ์ด้านราคา
4). กลยุทธ์ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คาถาม (6Ws และ 1H)
4. ใครมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจซื ้อ
(Who participates in
the buying?)

บทบาทของกลุม่ ต่างๆ

กลยุทธ์ การตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือ การ

(Organizations) มีอิทธิพลในการ

โฆษณา และ (หรื อ) กลยุทธ์

ตัดสินใจซึง่ ประกอบด้ วย 1). ผู้ริเริ่ม

การส่งเสริมการตลาด

2).ผู้มีอิทธิพล 3). ผู้ตดั สินใจซื ้อ

(Advertising and

4). ผู้ซื ้อ 5). ผู้ใช้

Promotion Strategies)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)

โดยใช้ กลุม่ อิทธิพล
5. ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

6. ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

โอกาสในการซื ้อ (Occasions) เช่น

กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์

ช่วงเดือนใดของปี หรื อ ช่วงฤดูใดของ การส่งเสริมการตลาด เช่น
ปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของ ทาการส่งเสริมการตลาด
โอกาสพิเศษ หรื อ เทศกาลวันสาคัญ

เมื่อใดจึงจะสอดคล้ องกับ

ต่างๆ

โอกาสในการซื ้อ

ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่

กลยุทธ์ชอ่ งทางการจัด

ผู้บริโภคไปทาการซื ้อ เช่น

จาหน่าย (Distribution

ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ าน Channel Strategies)
ขายของชา บางลาพู พาหุรัด สยามส บริษัทนาผลิตภัณฑ์ส่ตู ลาด
แควร์ ฯลฯ

เป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะ
ผ่านคนกลางอย่างไร
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คาถาม (6Ws และ 1H)
7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร
(How does the
consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อ

กลยุทธ์ การตลาดที่
เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้ กนั มากคือ กล

(Operations) ประกอบด้ วย 1). การ ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
รับรู้ปัญหา 2). การค้ นหาข้ อมูล 3).

(Promotion Strategies)

การประเมินผลทางการเลือก 4).

ประกอบด้ วยกาโฆษณาการ

ตัดสินใจซื ้อ 5). ความรู้สกึ หลังการ

ขายโดยใช้ พนักงานขาย การ

ซื ้อ

ส่งเสริมการขาย การให้ ขา่ ว
และการประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง เช่น
พนักงานขายจะกาหนด
วัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจซื ้อ

ที่มา ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 : 79)
ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค
1. ปั จจัยทางวั ฒนธรรม เป็ นปั จจัยขัน้ พืน้ ฐานที่ สุดในการกาหนดความต้ องการและ
พฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่ อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ไ ด้ รับการยอมรั บ
ภายในสัง คมใดสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะลักษณะชัน้ ทางสังคม ประกอบด้ วย 6 ระดับ
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ขันที
้ ่ 1 Upper - Upper Class ประกอบด้ วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง
ชันที
้ ่ 2 Lower - Upper Class เป็ นชันของคนรวยหน้
้
าใหม่ บุคคลเหล่านี ้เป็ นผู้ยิ่งใหญ่ใน
วงการบริหาร เป็ นผู้ที่มีรายได้ สงู สุดในจานวนชันทั
้ งหมดจั
้
ดอยูใ่ นระดับมหาเศรษฐี
ชันที
้ ่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้ วยชายหญิงที่ประสบความสาเร็ จในวิชาอื่น ๆ
สมาชิกชันี้ ้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยกลุม่ นี ้เรี ยกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของสังคม
ชันที
้ ่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้ วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่าย
บริหาร เจ้ าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทางานนัง่ โต๊ ะระดับต่า
ชันที
้ ่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้ แก่ชนชันท
้ างานเป็ นชันที
้ ่ใหญ่
ที่สดุ ในชันทางสั
้
งคม
ชันที
้ ่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้ วยคนงานที่ไม่มีความชานาญกลุม่ ชาวนาที่ไม่มี
ที่ดนิ เป็ นของตนเองชนกลุม่ น้ อย
2. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ อ้ างอิงครอบครัวบทบาทและสถานะของผู้ซื ้อ
2.1 กลุม่ อ้ างอิง หมายถึงกลุม่ ใดๆ ที่มีการเกี่ยวข้ องกัน ระหว่างคนในกลุ่มแบ่งเป็ น 2 ระดับ
- กลุม่ ปฐมภูมิ ได้ แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจากัดในเรื่ องอาชีพ ระดับชันทาง
้
สังคมและช่วงอายุ
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- กลุม่ ทุตยิ ภูมิ เป็ นกลุม่ ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บอ่ ย มีความ
เหนียวแน่นน้ อยกว่ากลุม่ ปฐมภูมิ
2.2 ครอบครั ว เป็ น สถาบัน ที่ ท าการซื อ้ เพื่ อ การบริ โ ภคที่ ส าคัญ ที่ สุด นัก การตลาดจะ
พิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้ องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้ างอิง ทา
ให้ บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื ้อมักได้ รับอิ ทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ
เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลือกซือ้ ของบุคคลได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัด
ปัจจัยในตัว ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อและใช้ สินค้ า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้ วยการ
จูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory
ในการศึกษาถึงตลาดผู้บริ โภคนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่ง ที่นักการตลาดจะต้ องทาความเข้ าใจถึง
พฤติกรรมต่าง ๆของผู้บริ โภคที่เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญที่สดุ ของตลาดผู้บริ โภค ในการที่จะเข้ าใจถึง
สาเหตุหรื อเหตุผลที่วา่ ทาไมผู้บริโภคถึงตัดสินใจซื ้อหรื อไม่ซื ้อผลิตภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึ่งนัน้ Phillip Kotler
ได้ อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริ โภคโดยอาศัย S-R Theory ในรูปของแบบจาลองพฤติกรรม
ผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2550)
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สามารถอธิบายได้ ด้วย โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นระบบที่เกิดขึ ้นจากสิ่งเร้ า หรื อสิ่งกระตุ้น
(Stimulus) ให้ เกิดความต้ องการ (Need) ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทาให้ เกิด
การตอบสนอง (Buyer’s response) หรื อ การตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s purchase decision) โดย
สามารถเรี ยกว่าโมเดลที่ ใช้ อธิบายระบบนี ้ได้ อีกลักษณะว่า S-R Theory ประกอบด้ วย 3 ส่วนสาคัญ
ได้ แก่
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทังภายในและภายนอก
้
นักการตลาดจะสนใจ เน้ นการสร้ างสิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดซึง่ ควบคุมได้ และ สิ่งกระตุ้นอื่นที่ควบคุมไม่ได้
2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s black box) เปรี ยบเสมือนกล่องดา (Black box) ซึ่ง
ผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้ องพยายามค้ นหาความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ ที่ได้ รับอิทธิพลจาก
ลักษณะของผู้ซื ้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ
3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรื อการตัดสินใจซื ้อของผู้ซื ้อหรื อ
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ
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สิ่งกระตุ้นภำยนอก
สิ่งกระตุ้นทำงกำรตลำด สิ่งกระตุ้นอื่นๆ
-ผลิตภัณฑ์
- เศรษฐกิจเทคโนโลยี
-รำคำ

- กำรเมือง

-ช่องทำงกำร

- วัฒนธรรม

กล่องดำหรือควำมรู้สกึ สำนึกผิดของ
ผู้ซื้อ (buyer’s black box)

กำรเลือกผู้ขำย
เวลำในกำรซือ้
ปริมำณในกำรซือ้

ขั้นตอนกำรตัดสินใจของผู้ซอื้
กำรตระหนักถึงปัญหำ กำรแสวงหำข้อมูล กำรประเมิน

ลักษณะของผู้ซื้อ
ปัจจัยทำงด้ำนวัฒนธรรม
ปัจจัยทำงด้ำ76
ปัจจัยทำงด้ำนจิตวิทยำ

1. ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม
วัฒนธรรมพื้นฐำน

(response-r)
กำรเลือกผลิตภัณฑ์
กำรเลือกตรำยี่ห้อ

จัดจำหน่ำย
-กำรส่งเสริมเสริมกำรตลำด

ปั จจัยภายนอก

กำรตอบสนองของผู้ซื้อ

กำรตัดสินใจ พฤติกรรมหลังกำรซื้อ

ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยเฉพาะบุคคล

วัฒนธรรมย่อย

2. ปัจจัยทำงสังคม
กลุ่มอ้ำงอิง
ครอบครัว

3. ปัจจัยเฉพำะบุคคล
อำยุ
วงจรชีวิตครอบครัว

ชั้นทำงสังคม

บทบำทและสถำนะ

โอกำสทำงเศรษฐกิจ
ค่ำนิยม

ปั จจัยภานใน
4. ปัจจัยทำงจิตวิทยำ
กำรจูงใจ
กำรรับรู้
กำรเรียรู้
ควำมเชือ่ ถือ
ทัศนคติ
บุคลิกภำพ
แนวคิดของตนเอง

ภาพที่ 1 แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory
ที่มา : Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning,
Implementation and Control. P.172. 9th ed. New Jersey : A Simon & Schuster Company
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แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริ โภคมักจะต้ องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้ าและบริ การอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้ าหรื อบริ การตามข้ อมูลและข้ อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็ น
กระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)
ขันตอนการตั
้
ดสินใจ (Buying Decision Process) เป็ นลาดับขัน้ ตอนในการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภคโดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขันตอน
้
ดังกระบวนการตัดสินใจซื ้อ 5 ขันตอนของบริ
้
โภค ดังนี ้
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541:145)
กำรรับรู้ปัญหำ (Problem Recognition)
กำรแสวงหำข้อมูล (Information Search)
กำรประเมินผทำงเลือก (Evaluation of Alternative)

กำรตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรม ภำยหลังซื้อ (Post Purchase Behavior)

ภาพที่ 2 กระบวนการการตัดสินใจซื ้อ 5 ขันตอนของผู
้
้ บริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997)
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กระบวนการตัดสินใจซือ้
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภค (Decision Process) แม้ ผ้ บู ริ โภคจะมีความแตกต่างกัน
มีความต้ องการแตกต่างกันแต่ผ้ ูบริ โภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื ้อที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อ แบ่งออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้ องการ (Problem or Need Recognition)
ปัญหาเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลรู้สกึ ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึก
ว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยู่จริ ง (Reality) ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง จึงก่อให้ เกิดความต้ องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง โดย
ปั ญหาของแต่ละบุคคลจะมี สาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ว่า ปั ญหาของผู้บริ โภคอาจ
เกิดขึ ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี ้
1.1 สิ่งของที่ใช้ อยูเ่ ดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาเริ่ มหมดลง จึงเกิดความ
ต้ องการใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู่ ผู้บริโภคจึงจาเป็ นต้ องการหาสิ่งใหม่มาทดแทน
1.2 ผลของการแก้ ปัญหาในอดีตนาไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่การใช้ ผลิตภัณฑ์อย่าง
หนึ่งในอดีตอาจก่อให้ เกิดปั ญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหาสายพานเดิม
ได้ จึงต้ องใช้ สายพานอื่นทดแทนที่ไม่ได้ มาตรฐาน ทาให้ รถยนต์เกิดเสียงดัง จึงต้ องไปหาสเปรย์มาฉีด
สายพานเพื่อลดการเสียดทาน
1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริ ญเติบโตของบุคคลทังด้
้ านวุฒิภาวะและคุณวุฒิ
หรื อแม้ กระทัง่ การเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่ วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ
เจริญเติบโตหรื อแม้ กระทัง่ สภาพทางจิตใจที่ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงและความต้ องการใหม่ๆ
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1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เช่น
การแต่งงาน การมีบตุ ร ทาให้ มีความต้ องการสินค้ าหรื อบริ การเกิดขึ ้น
1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง
การเงินทังทางด้
้
านบวกหรื อด้ านลบ ย่อมส่งผลให้ การดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง
1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้ างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้ างอิงในแต่ละวัย แต่ละช่วงชีวิต และ
แต่ละกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนันกลุ
้ ่มอ้ างอิงจึงเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค
1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริ มทางการตลาด เมื่อการส่งเสริ มการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้ พนักงานหรื อการตลาดทาง
ตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคตระหนักถึงปั ญหาและเกิดความต้ องการขึ ้นได้
เมื่อผู้บริโภคได้ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ ้น เขาอาจจะหาทางแก้ ไขปั ญหานันหรื
้ อไม่ก็ได้ หากปั ญหาไม่
มีความสาคัญมากนัก คือจะแก้ ไขหรื อไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดขึ ้นยังไม่หายไป ไม่ลดลงหรื อกลับ
เพิ่มขึ ้นแล้ ว ปั ญหานันก็
้ จะกลายเป็ นความเครี ยดที่กลายเป็ นแรงผลักดันให้ พยายามแก้ ไขปั ญหา ซึ่ง
เขาจะเริ่มหาทางแก้ ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้ อมูลก่อน
2. การเสาะแสวงหาข้ อมูล (Search for Information)
เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ ไข โดยหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จาก
แหล่งข้ อมูลต่อไปนี ้
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตร
สหาย กลุม่ อ้ างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน หรื อผู้ที่เคยใช้ สินค้ านันแล้
้ ว
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2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขายสินค้ า บริ ษัท
หรื อร้ านค้ าที่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่าย หรื อจากพนักงานขาย
2.3 แหล่งข่าวทัว่ ไป (Public Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้ จากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริ โภคเอง (Experimental Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้ รับ
จากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้ ผ้ บู ริ โภคบางคนก็ใช้ ความพยายามในการเสาะแสวงหา
ข้ อมูลในการใช้ ประกอบการตัดสินใจซื ้อมากแต่บางคนก็น้อย ทังนี
้ ้ อาจขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณของข้ อมูลที่
เขามีอยูเ่ ดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรื อความสะดวกในการสืบเสาะหา
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผู้บริโภค ได้ ข้อมูลจากขันตอนที
้
่ 2 แล้ ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่
ดีที่สดุ วิธีการที่ผ้ บู ริโภคใช้ ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรี ยบเทียบข้ อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแต่ละสินค้ าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื ้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้ เหลือ
เพี ย งตรายี่ ห้ อเดี ย ว อาจขึ น้ อยู่ กั บ ความเชื่ อ นิ ย มศรั ท ราในตราสิ น ค้ า นัน้ ๆ หรื อ อาจขึ น้ อ ยู่ กั บ
ประสบการณ์ของผู้บริ โภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่
ด้ ว ยทัง้ นี ้ มี แ นวคิด ในการพิ จ ารณา เพื่ อ ช่ว ยประเมิ น แต่ล ะทางเลื อ ก เพื่ อ ให้ ตัด สิ น ใจได้ ง่ า ยขึ น้
ดังต่อไปนี ้
3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้ าที่ได้ รับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ และคุณสมบัตขิ องสินค้ าว่า สามารถทาอะไรได้ บ้างหรื อมีความสามารถแค่ไหน
ผู้แต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นมวลรวมของลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ผู้บริ โภคจะมอง
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ลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี ้ว่าเกี่ยวข้ องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให้ ความสนใจมากที่สดุ
กับลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของเขา
3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึงความสาคัญของ
คุณสมบัติ (Attribute Importance) ของสินค้ าเป็ นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินค้ า
(Salient Attributes) ที่เราได้ พบเห็น ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ในระดับ
แตกต่างกันตามความสอดคล้ องกับความต้ องการของเขา
3.3 ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือต่อยี่ห้อของ
สินค้ าหรื อภาพลักษณ์ของสินค้ า (Brand Image) ที่ผ้ บู ริ โภคได้ เคยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์ใน
อดีต ผู้บริ โภคจะสร้ างความเชื่อในตรายี่ห้อขึน้ ชุดหนึ่งเกี่ ยวกับลักษณะแต่ละอย่างของตรายี่ห้อ ซึ่ง
ความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่ห้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค
3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินค้ าแต่ละยี่ห้อแค่
ไหน ผู้บริโภคมีทศั นคติในการเลือกตรา โดยผู้บริ โภคจะกาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เขาต้ องการแล้ ว
ผู้บริโภคจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัตขิ องตราต่างๆ
3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี ้เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นาเอาปั จจัย
สาหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของสินค้ ามาพิจารณา
เปรี ยบเทียบให้ คะแนน แล้ วหาผลสรุปว่ายี่ห้อใดได้ รับคะแนนจากการประเมินมากที่สดุ ก่อนตัดสินใจ
ซื ้อต่อไป
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4. การตัดสินใจซื ้อ (Decision Marking)
โดยปกติแล้ วผู้บริ โภคแต่ละคนจะต้ องการข้ อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสาหรั บ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้ องการข้ อมูลมาก ต้ องใช้ ระยะเวลาในการ
เปรี ยบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน
5. พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซื ้อแล้ ว ผู้บริ โภคจะได้ รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่งอาจจะได้ รับความ
พอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้ าพอใจผู้บริ โภคได้ รับทราบถึงข้ อดีต่างๆของสินค้ าทาให้ เกิดการซื ้อซ ้าได้ หรื อ
อาจมีการแนะนาให้ เกิดลูกค้ ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริ โภคก็อาจเลิกซื ้อสินค้ านันๆในครั
้
ง้ ต่อไปและ
อาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ ลูกค้ าซื ้อสินค้ าน้ อยลงตามไปด้ วย หลังจากมีการซื ้อแล้ ว
ผู้บริ โภคจะได้ รับประสบการณ์ ในการบริ โภค ซึ่งอาจจะได้ รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ ได้ ถ้ าพอใจ
ผู้บริโภคได้ รับทราบถึงข้ อดีตา่ งๆของสินค้ าทาให้ เกิดการซื ้อซ ้าได้ หรื ออาจมีการแนะนาให้ เกิดลูกค้ าราย
ใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื ้อสินค้ านันๆในครั
้
ง้ ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอก
ต่อ ทาให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าน้ อยลงตามไปด้ วย

กำรรับรู้ปัญหำ

กำรแสวงหำ
ข้อมูล

กำรประเมิน
ทำงเลือก

ภาพที่ 3 แสดงขันตอนในกระบวนการตั
้
ดสินใจซื ้อปกติ
ที่มา : Marketing Management (p. 275), by P. Kotler, 2003.

พฤติกรรมหลัง
กำรซื้อ
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สรุ ป จากทฤษฎี ที่ ก ล่า วมาอธิ บ ายได้ ว่ า พฤติก รรมผู้บ ริ โ ภค จะเป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค 5 ขันตอน
้
ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 ในกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Stage of the buying decision process) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั ความนึก
คิด (Thought) ความรู้สึก ( Feeling) การแสดงออก ( Action) ในการดารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่ง
ไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกัน ทังนี
้ ้เพราะแต่ละคนมีทศั นคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ ( Motive) ประสบการณ์
การรับรู้ หรื อสิ่งกระตุ้น ( Stimuli) ทังภายในและภายนอกต่
้
างกัน ปั จจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึก
นึกคิดที่นาไปสูก่ ระบวนการตัดสินใจซื ้อและพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ การตัดสินใจของผู้ซื ้อ เกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจย่อย 9 ประการ ได้ แก่
1. ระดับความต้ องการ ซึง่ ผู้บริโภคต้ องรู้วา่ ตนเองต้ องการอะไร
2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
3. ชนิดผลิตภัณฑ์ ต้ องคานึงถึงรายได้ อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม
4. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขึ ้นอยูก่ บั ราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5. ตราผลิตภัณฑ์ ขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อและทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้ า ความมีชื่อเสียงของสินค้ า
และการให้ บริการ
6. ผู้ขาย ถ้ ามีผ้ ขู ายหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายราย ผู้บริ โภคจะเลือกรายใดขึ ้นอยู่กบั บริ การที่
ผู้ขายเสนอหรื อความรู้จกั คุ้นเคย
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7.ปริมาณที่จะซื ้อ ผู้บริโภคต้ องตัดสินใจว่า จะซื ้อผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนเท่าใด การตัดสินใจซื ้อ
เกี่ยวกับปริมาณ ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและอัตราการใช้
8. เวลา เมื่อตัดสินใจได้ แล้ วว่าจะซื ้อจานวนเท่าไร ก็มาตัดสินใจเรื่ องเวลาที่จะซื ้อ โอกาสใน
การซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ
9. วิธีการชาระเงิน วิธีการชาระเงินของผู้บริโภคว่าจะจ่ายเป็ นเงินสดหรื อเงินผ่อน
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายสินค้ าอินทรีย์ในประเทศไทย
สหกรณ์กรี นเนท ได้ แบ่งรูปแบบการตลาดเกษตรอินทรี ย์ในประเทศไทยเป็ น 4 รู ปแบบ ซึ่งใน
แต่ละรูปแบบการตลาดจะมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกันไปดังนี ้ (1) การตลาดระบบสมาชิก
เป็ นระบบที่ ผ้ ูบริ โภคเจรจาตกลงกับเกษตรกรโดยตรงเพื่ อซื อ้ ผลผลิต โดยช าระเงิ นล่วงหน้ าให้ กับ
เกษตรกร เมื่อถึงช่วงเวลาที่กาหนดเกษตรกรจะจัดส่งผลผลิตไปยังที่อยู่ที่ได้ ตกลงกันไว้ (2) ตลาดนัด
เป็ นตลาดที่อยู่ในท้ องถิ่นและหัวเมืองใหญ่ ไม่เปิ ดให้ บริ การทุกวันแต่จะกาหนดวันที่แน่นอนในแต่ละ
สัปดาห์ เช่น Bangkok Farmer Market กาดนัดเกษตรอินทรี ย์ ตลาดเขียว เป็ นต้ น (3) การตลาด
ช่องทางเฉพาะ ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายด้ านเกษตรอินทรี ย์ที่ชดั เจน เช่น ร้ านเลมอน
ฟาร์ ม ร้ านใบเมี่ยง ร้ านไทยสบาย เป็ นต้ น (4) การตลาดทัว่ ไป เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายที่ขายสินค้ า
ทัว่ ไปทังที
้ ่เป็ นสินค้ าอินทรี ย์ และไม่อินทรี ย์ เช่น Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, และ
Siam Paragon เป็ นต้ น
ในขณะที่ศนู ย์พฒ
ั นาเกษตรอินทรี ย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมูลนิธิสายใยแผน
ดิน (2558) ศึกษาเรื่ องภาพรวมของตลาดอาหารอินทรี ย์ในประเทศไทยจากโครงการศึกษาและจัดทา
ข้ อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ า อินทรี ย์ ได้ แบ่งลักษณะช่องทางการจาหน่ายสินค้ า
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อินทรี ย์เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ (1) ร้ านกรี น (ร้ านสุขภาพ) (2) ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
(3) ตลาดนัดสีเขียว (4) ตลาดระบบสมาชิก (5) ตลาดขายตรงจากการศึกษาพบจุดจาหน่ายปลีก
สินค้ าอินทรี ย์ในประเทศไทย 251 แห่ง แบ่งเป็ น Modern Trade 171 แห่ง (8 บริ ษัท) ร้ านกรี น 33 แห่ง
ตลาดนัดสีเชียว 24 แห่ง ตลาดระบบสมาชิก 3 แห่ง ตลาดขายตรง 1 แห่ง
แนวคิดส่ วนผสมทางการตลาด
ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้ มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตลาดออกเป็ น (Kotler, 1984) ระดับแรก การตลาดแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Marketing) โดย
การตลาดแบบนี ้มีจดุ มุง่ หมายหลักคือ การสร้ างความตระหนักในตราสินค้ า(brands)แบบที่เคยมุ่งเน้ น
กันมา โดยการตลาดที่อยูใ่ นระดับขันนี
้ ้จะมุง่ ให้ ความสาคัญกับส่วนประสมการตลาด
อดุล ย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่ อ ง ตัว แปรหรื อ องค์ป ระกอบของส่ว นผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อ โดย
แบ่งออกได้ ดงั นี ้
ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ต้องมีคณ
ุ ภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
หรื อสิ นค้ าหรื อบริ การที่ บุคคลและองค์กรซื อ้ ไปเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าอื่ นๆ หรื อในแนว
ทางการประกอบธุรกิจ หรื อหมายถึงสินค้ าหรื อบริ การที่ผ้ ซู ื ้อสินค้ าหรื อบริ การที่ผ้ ซู ือ้ ไปเพื่อใช้ ในการ
ผลิต การให้ บริ การ หรื อดาเนินงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อ แม้ ผ ลิตภัณฑ์จะเป็ นอง
ประกอบตัว เดี ย วในส่ว นประสมของการตลาดก็ ต าม แต่เ ป็ น ตัว ส าคัญ ที่ มี ร ายละเอี ย ดที่ จ ะต้ อ ง
พิจารณาอีกมากมาย ดังนี ้ เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่อตราสินค้ าของ
ผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties)
และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)
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ราคา (Pricing) ต้ องเหมาะสมกับตาแหน่งทางการแข่งขันของสินค้ าและสร้ างกาไรในอัตราที่
เหมาะสมสู่กิจการหรื อจานวนเงินที่ถกู เรี ยกเก็บเป็ นค่าสินค้ าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูลค่าที่ผ้ ซู ื ้อทา
การแลกเปลี่ ยนเพื่อให้ ไ ด้ มาซึ่ง ผลประโยชน์ จากการมีหรื อการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้ าหรื อบริ การหรื อ
นโยบายการตังราคา
้
(Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรื อมูลค่าของสินค้ าและบริ การที่
วัดออกมาเป็ นตัวเงิน การกาหนดรามีความสาคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกาหนดราคาสินค้ า
เองได้ ต ามใจชอบ การพิ จ ารณาราคาจะต้ อ งก าหนดต้ น ทุน การผลิ ต สภาพการแข่ ง ขัน ก าไรที่
คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนัน้ กิจการจะต้ องเลือกกลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการกากาหนดราคา
สินค้ าและบริการ ประเด็นสาคัญจะต้ องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้ แก่ ราคาสินค้ าที่ระบุในรายการหรื อ
ราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ให้ ส่วนลด (Discounts) ราคาที่มีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาที่มี
ช่วงระยะเวลาที่การชาระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้ สินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ
เจริญสุข 2547)
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็ เน้ นช่องทางการกระจายสินค้ าที่ ครอบคลุมและทั่วถึ ง
สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายทุกส่วนได้ เป็ นอย่างดีหรื อเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นเส้ นทาง
เคลื่อนย้ ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า ซึ่งอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ผ่านก็ได้ ในช่องทางการจัด
จาหน่ายประกอบด้ วย ผู้ผลิต ผู้บริ โภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรื อลูกค้ าทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็ นการวาง
แผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่ อนย้ ายสินค้ าจากจุดเริ่ มต้ นไปยงจุดที่ ต้องการ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยมุ่งผลกาไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรื อกลยุทธ์ ทางการตลาด
ในการทาให้ มีผลิตภัณฑ์ไว้ พร้ อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้ าที่มี
จาหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื ้อก็จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทางที่นาเสนอก็อาจ
ก่ออิทธิ พลต่อการรับรู้ ภาพพจน์ ของผลิตภัณฑ์ (ชีวรรณ เจริ ญสุข 2547) ช่องทางการจัดจาหน่ายที่
เกี่ยวข้ องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนาพาสินค้ าจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริ โภค
ซึ่ง การตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ เหมาะสม มี ความ ส าคัญต่อกาไรของหน่วยธุ รกิ จ
รวมทังมี
้ ผลกระทบต่อการกาหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้ องอื่นๆเช่น การตังราคา
้
การโฆษณา
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เกรดสิ นค้ า (ภูดินันท์ อดิทิ พยางกูร 2555) หรื อ การกระจายสิ นค้ าเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
เคลื่อนย้ ายตัวสินค้ า จากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตัว
สินค้ า ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ และระบบช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจนัน้ (ชานนท์ รุ่งเรื อง 2555)
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้ นทังการโฆษณา
้
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและ
การตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่งนาไปสู่การได้ ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้น
ตามเป้าหมายของกิจการนัน่ เอง ระดับที่สองคือการตลาดที่ม่งุ เน้ นทางด้ านของการสร้ างประสบการณ์
ที่ดีนา่ ประทับใจให้ กบั ลูกค้ า ก็จะนาไปสู่การสร้ างความผูกพันทางด้ านอารมณ์ที่แนบแน่น ต่อผู้บริ โภค
แบบสนิทแนบแน่น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการดาเนินกลยุท ธ์ทางการตลาดระดับที่สองนี ้
คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้ าสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน(ณัฐ อิรนพ
ไพบูลย์ 2554)หรื อ เป็ นกิจกรรมติตอ่ สื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็ นการให้ คามรู้ ชักจูง หรื อเป็ น
การเตือน ความจาเป็ นของตลาดเป้าหมายที่ มี ต่อตราสินค้ าและผลิตภัณฑ์ สินคาหรื อบริ การ การ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย (ชานนท์ รุ่ งเรื อง 2555) หรื อเป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพื่อสร้ างความพึง
พอใจต่อตราสินค้ าหรื อบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้ เพื่อจูงใจ ให้ เกิดความต้ องการเพื่อเตือนความ
ทรงจา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู้ สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื ้อ(ชีวรรณ
เจริญสุข 2547)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อัจฉริ ยาพร ศรี หมื่นไวย (2553) คณะการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้ ศึกษา
ทัศนคติต่อสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในภาคตะวันออก เฉี ยงเหนือตอนล่าง 1 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาทัศนคติต่อสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ของผู้บริ โภค ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และเพื่อศึกษาความแตกต่างของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 427 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ตวั อย่างเป็ นอิสระต่อกันด้ วยค่า t และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว difference) เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่
ไม่เคยบริโภคจานวน 232 คน สาเหตุที่ไม่เคยบริโภคเนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าโดยมีแนวโน้ มที่
จะบริ โภคในอนาคต 2) กลุ่มที่เคยบริ โภคจานวน 195 คน เป็ นการบริ โภคเพื่อสุขภาพ และพบว่าทัง้
สองกลุ่มมีทศั นคติเชิงบวกกับความรู้ สึกปลอดภัยที่ได้ บริ โภคสินค้ าเกษตรอินทรี ย์และสินค้ าเกษตร
อินทรี ย์เป็ นสินค้ าที่ดีตอ่ สุขภาพเนื่องจากไม่มีสารพิษตกค้ าง โดยมีทศั นคติเฉย ๆ ที่ว่าสินค้ าเกษตร
อินทรี ย์มีรสชาติดีกว่าสินค้ าทัว่ ไป รู้สึกเป็ นคนทันสมัยที่เลือกบริ โภคสินค้ าเกษตรอินทรี ย์และมีความ
ไว้ วางใจผู้ผลิตสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ แต่มีทศั นคติเชิงลบว่าสินค้ าเกษตรอินทรี ย์มีให้ เลือกไม่หลากหลาย
ในขณะที่ทงสองกลุ
ั้
่มยังคงมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้ องเกี่ยวกับการผลิตและการเรี ยกชื่อผักอินทรี ย์ ผัก
ปลอดสารพิษ ผักอนามัยและการรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ จากการทดสอบความแตกต่าง
ของทัศนคติโดยรวมของทังสองกลุ
้
ม่ แล้ วพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
กริ ช สุปินะเจริ ญ (2556) คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมของตัว
แปรที่เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของผู้บริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บ
รวบรวมข้ อมูลจานวน 400 ราย วิเคราะข้ อมูลเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ
จากผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากรู้จกั ข้ าวอินทรี ย์แต่ไม่เคยซื ้อ ในส่วนของผู้ที่ร้ ูจกั และซื อ้
ข้ าวอินทรี ย์สว่ นใหญ่จะมีความถี่ในการซื ้อน้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อ เดือน เริ่ มซื ้อข้ าวอินทรี ย์มาเป็ นระยะเวลา 4-6 ปี
และพบว่ากล่มกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากได้ รับข้ อมูลข้ าวอินทรี ย์จากอินเตอร์ เน็ต ให้ ความเชื่อถือแหล่งจาหน่ายที่
งานมหกรรมเกษตรอินทรี ย์ ยอมรับราคาที่สูงกว่าข้ าวทัว่ ไปที่ร้อยละ 20 ซึ่งตนเองนันเป็
้ นผู้มีอานาจต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ข้ าวอินทรี ย์ และเหตุผลที่ทาให้ ไม่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ คือไม่มีแหล่งจาหน่าย ผลการวิเคราะห์ด้าน
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ความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรวต่อการตัดสินใจ คื อ
ตัวแปรคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื ้อในทิศทางเดียว โดยตัวแปรคุณภาพชีวิตมิทธิ
พลต่อการตัดสินใจซื ้อในทิศทางเดียวกันมากที่สุด และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ คือ
ตัวแปรผลิตภัณฑ์ และคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อคุรภาพการบริ การที่ดีในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปร
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อคุณภาพการบริ การในทิศทางเดียวกันมากที่ สุด ส่วนตัวแปรที่ มี อิทธิ พล
ทางอ้ อมต่อการตัดสินใจ คือ ตัวแปรคุณภาพชีวิตซึง่ มีอิทฺพลทางออ้ มต่อการตัดสินใจซื ้อในทิศทางเดียวกัน นัน้
หมายความถึงผู้ซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์จะให้ ความส าคัญมากต่อคุณภาพชี วิตที่ดี และจะให้ ความสาคัญมากต่อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรี ย์ที่ดีมีคณ
ุ ภาพควบคูก่ นั
กนกพร กลิ่นเกลา (2558) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการซื ้ออสินค้ า (Shopper Behavior) และกล
ยุทธ์ การตลาด ในแต่ละช่องทางการจาหน่ายข้ าวอินทรี ย์ โดยมีวตั ถุประสงเพื่อ (1) เพื่อแบ่งกลุ่ม
ผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ตามพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า (Shopper Behavior) ในแต่ละช่องทางการจาหน่าย
และศึกษาความต่างในแต่ละกลุ่มผู้บริ โภค (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดสาหรับผู้บริ โภคแต่ละกลุ่ม
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา คือ ผู้ซื ้อข้ าวอินทรี ย์อย่างน้ อย 2 เดือน1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่าน
มา ในกรุ ง เพทมหาครและปริ มณฑล เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บข้ อมูลคือการสัมภาษณ์ เชิง ลึก ด้ วย
คาถามปลายเปิ ด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ รวมถึงความต้ องการทางด้ านส่วน
ประสมการตลาดทัง้ 4 ด้ านของผู้บริ โภคที่เลือกซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ในแต่ละช่องทางจาหน่าย ทังนี
้ ้ได้ ใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยเลือกใช้ การตรวจสอบสาม
เส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) คือการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้ องจาก
แหล่งข้ อมูลบุคคลที่แตกต่างกัน 5 กลุ่มตัวอย่างซึ่เนื่องจากต้ องการศึกษาลึกลงไปในแต่ละช่องทาง
จาหน่ายข้ าวอินทรี ย์ซึ่งสามารถจาแนกได้ 5 ช่องทาง เพื่อพิจารณาความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือ
ของข้ อมูล จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลที่จดั แบ่งประเภทมาอธิบายและนาเสนอในลักษณะการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์
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จากผลการศึกษาพบว่าผู้ซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์แต่ละช่องทางจัดจาหน่ายสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริ โภค
ข้ าวอินทรี ย์ได้ เป็ น 5 กลุ่ม ซึ่งมีพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างด้ าน
เหตุผลในการเลือกซื ้อระหว่างกลุ่มผู้ซื ้อผ่านร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่และร้ านกรี น จะคานึงถึงสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวเป็ นหลัก ในขณะที่กลุม่ ผู้ซื ้อผ่านตลาดนัดสีเขียว แหล่งผลิต และระบบสมาชิก จะ
คานึงถึงเกษตรกร มีความต้ องการช่วยเหลือเกษตรกรเป็ นหลัก ในด้ านของกลยุทธ์ทางการตลาดนันถื
้ อ
เป็ นส่วนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อข้ าวอินทรี ย์เช่นกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มผู้ซื ้อจะให้ ความสาคัญกับปั จจัย
แตกต่างกัน กลุ่ม ผู้ซื อ้ ผ่านช่อ งทางร้ านค้ าปลี กสมัยใหม่ กลุ่ม ผู้ซื อ้ ผ่านช่องทางร้ านกรี นที่ มี
ภาพลักษณ์พรี เมี่ยม กลุม่ ผู้ซื ้อผ่านช่องทางตลาดนัดสีเขียว และแหล่งผลิต รวมถึงกลุ่มผู้ซื ้อผ่านระบบ
สมาชิกจะให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์เป็ นปัจจัยแรก ดังนันช่
้ องทางร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ และ ร้ านกรี
นภาพลักษณ์พรี เมี่ยมควรให้ ความสาคัญกับการคัดสรรสินค้ าที่มีคุณภาพดี กล่าวคือเมล็ดข้ าวไม่
แตกหัก บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม น่าเชื่อถือ และ สื่อสารประโยชน์ของข้ าวอินทรี ย์ด้านสุขภาพ ในส่วนของ
ช่องทางตลาดนัดสีเขียว แหล่งผลิต และ ระบบสมาชิกควรเน้ นด้ านผลิตภัณฑ์โดยการสื่อสาร
คุณประโยชน์ตอ่ สังคมเป็ นหลัก ในขณะที่กลุม่ ผู้ซื ้อผ่านช่องทางร้ านกรี นที่ภาพลักษณ์ไม่พรี เมี่ยมจะให้
ความสาคัญกับปั จจัยทางด้ านราคาเป็ นหลัก ดังนันช่
้ องทางร้ านกรี นภาพลักษณ์ไม่พรี เมี่ยมจึงควร
คัดเลือกสินค้ าราคาถูกในการจัดจาหน่ายเพื่อรองรับความอ่อนไหวต่อราคาของผู้ซื ้อ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
พฤติกรรมการซือ้ (Shopper Behavior)
1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
4. ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ
5. ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
6. ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร

ลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5.อาชีพ
6. รายได้

ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์

2. ด้ านราคา

3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย 4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด

การรั บรู้ ข้อมูล

พฤติกรรมการซือ้ ข้ าวอินทรีย์
จาแนกตามช่ องทางการจัด
จาหน่ าย
ความใส่ ใจสุขภาพ
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บทที่ 3

วิธีการศึกษา

วิธีการเก็บข้ อมูล
การศึกษาในครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี วิ จัยเชิ ง ปริ มาณ ออบแบบการศึกษาโดยใช้ วิ ธี การวิ จัยเชิ งพรรณา
(Descriptive Research) เพื่ออธิบายถึงปั จจัยส่วนบุคคล การรับรู้ ความใส่ใจสุขภาพ และพฤติกรรม
ผู้บริ โภคที่ มี อิ ทธิ พลต่อระดับความส าคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้ านต่างๆ คื อ
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อข้ าวอินทรี ย์
โดยใช้ เทคนิคการวิจยั แบบสารวจ (Survey Method) เพื่อรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 ชุด โดยใช้ แบบสอบถามผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ต การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ ดังกล่าวใช้ เวลา 60 วัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ทาการศึกษา คือผู้บริ โภคที่ร้ ู จกั ข้ าวอินทรี ย์ที่เคยและไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่ร้ ูจกั ข้ าวอินทรี ย์ ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ศึกษาไม่ทราบจานวนที่แน่นอน และไม่ทราบค่าสัดส่วน โดยในการเก็บรวบรววมข้ อมูลที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% และยอมรับความความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% โดยอาศัยหลักการคานวณ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรคอแครน (Cochran, 1977 อ้ างในมารยาท โยทองยศ, 2557)
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N=
N=
N = 384.16

384 หน่ วย

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 มีคา่ Z = 1.96
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ ซงึ่ กาหนดที่ร้อยละ 5
กลุ่ม ตัวอย่า งที่คานวณได้ เ ท่า กับ 384 โดยผู้ศึกษาเพิ่ม เป็ น จานวน 400 ตัว อย่าง เพื่อ
ความแม่นยาของข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ และแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ได้ แก่ ไม่เคย/เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เหตุผลที่ไม่เคย/เคย
ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ท่านถึงถึงข้ าวอินทรี ย์เป็ นอันดับแรกหรื อไม่ ท่านนึกถึงข้ าวอินทรี ย์จะนึกถึงอะไร ใครมี
ส่วนส าคัญ ในการซื อ้ ความถี่ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ราคาในการซื อ้ ต่อกิ โ ลกรั ม เลื อกซื อ้ จากสถานที่
จาหน่ายใด สาเหตุที่เลือกสถานที่จดั จาหน่าย เลือกซื ้อข้ าวชนิดใด ช่วงเวลา แนวโน้ มในการซื ้อครัง้
ต่อไป การแนะนาต่อ เป็ นคาถามให้ ผ้ ตู อบเลือกคาตอบ
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ส่วนที่ 2 ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ โดยเรี ยงลาดับ
ความส าคัญ ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านสถานที่ จัดจ าหน่ าย ด้ านการส่ ง เสริ ม ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ โดยใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินคาตอบ (Rating Scale) :ซึ่งเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอัตรภาคชัน้
(Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสาคัญ มากที่สดุ
ระดับความสาคัญ มาก
ระดับความความสาคัญ ปานกลาง
ระดับความความสาคัญ น้ อย
ระดับความสาคัญ น้ อยที่สดุ

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยใช้ หลักเกณฑ์ แต่ละช่วงเท่ากัน ซึ่ง สามารถคานวณหา
อัตราภาคชัน้ ได้ ดงั นี ้
(คะแนสูงสุด-คะแนนต่าสุด)/จานวนระดับ 5 -1/5 = 0.80
ซึ่งจะได้ ค่าเฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน = 0.80 และกาหนดความหมายค่าเฉลี่ยแต่ละระดับ
ดังนี ้ ค่าเฉลี่ยระหว่างห่าง (ธานินทร์ ศิลป์ จารุม, 2552 : 75)
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

ส่วนที่ 3 การวัดการรับรู้และความคิดเห็นของผู้บริโภค
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โดยใช้ ลกั ษณะคาถามแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบระหว่าง ไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และมีการกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนข้ อความของแบบสอบถาม ดังนี ้
ตารางที่ 2 ข้ อคาถามที่ใช้ ในการศึกษา
คาถาม
1. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์
ข้ าวอินทรี ย์กบั ข้ าวปลอดสารมีความแตกต่างกัน
ฉันมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรแบบอินทรี ย์
ฉันมีความเข้ าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริ โภคข้ าวอินทรี ย์
ฉันสามารถบอกความแตกต่างได้ ระหว่างข้ าวอินทรี ย์กบั ข้ าวทัว่ ไป
2. การรั บรู้ ด้านความปลอดภัย
ข้ าวอินทรี ย์เป็ นสินค้ าที่ดีตอ่ สุขภาพ เพราะไม่มีสารพิษ ตกค้ าง
ข้ าวอินทรี ย์ต้องได้ รับการรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเท่าน้ น
ท่านคิดว่าการติดฉลาก Organic เป็ นสินค้ าเกษตรอินทรี ย์
ข้ าวอินทรี ย์ปลอดสารเคมี ที่เป็ นอันตราย
2. การรั บรู้ ด้านความปลอดภัย
ข้ าวอินทรี ย์มีความปลอดภัยมากกว่าข้ าวทัว่ ไป
ข้ าวอินทรี ย์ชว่ ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้ เจ็บ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ ด้านสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ชว่ ยลด การทาลายความ
สมบูรณ์ของดิน
ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลักษณคาถาม
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
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คาถาม
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ ด้านสิ่งแวดล้ อม
การซื ้อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรี ย์เป็ นส่วนหนึง่ ที่จะช่วยรักษาสิงแวดล้ อม
ข้ าวอินทรี ย์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ข้ าวอินทรี ย์ชว่ ยปกป้องสิ่งแวดล้ อมจาก สารเคมีที่เป็ นอันตราย

ลักษณคาถาม
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

โดยใช้ ลกั ษณะคาถามแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบระหว่าง ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และมีการกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
ข้ อความของแบบสอบถาม ดังนี ้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วย
ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ
ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้ วย
ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ในส่วนของข้ อคาถามเชิงลบเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบแล้ วจะทาการ Recode คะแนนดังนี ้
5
4
3
2
1

ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

การกาหนดเกณฑ์คะแนนเป็ นช่วงๆ จากการคานวณค่าอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
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ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

คะแนนมากที่สดุ -คะแนนน้ อยที่สดุ
จานวนอันตรภาคชัน้

โดยที่ คะแนน คือ คะแนนที่กาหนดมากที่สดุ ตามแบบสอบถามเท่ากับ 5 คะแนน คะแนน
น้ อย คือ คะแนนที่กาหนดมากที่สดุ ตามแบบสอบถามเท่ากับ 1 คะแนน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยใช้ หลักเกณฑ์ แต่ละช่วงเท่ากัน ซึ่ง สามารถคานวณหา
อัตราภาคชัน้ ได้ ดงั นี ้ (คะแนสูงสุด -คะแนนต่าสุด)/จานวนระดับ 5 -1/5 = 0.80 จากนันน
้ าช่วงคะแนน
ไปกาหนดความสาเร็จตังแต่
้ 1 ถึง 5 ดังนี ้
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ

มากที่สดุ /เห็นด้ วยเป็ นอย่างยิ่ง
มาก/เห็นด้ วย
ปานกลาง/ไม่แน่ใจ
น้ อยที่สดุ /ไม่เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ /ไม่เห็นด้ วยเป็ นอย่างยิ่ง

ส่วนที่ 4 การวัดความเอาใจใส่ด้านสุขภาพของผู้บริ โภค ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินคาตอบ (Rating Scale) :ซึ่งเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval
Scale) โดยมีหลกเกณฑ์
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสาคัญ มากที่สดุ
ระดับความสาคัญ มาก
ระดับความความสาคัญ ปานกลาง
ระดับความความสาคัญ น้ อย
ระดับความสาคัญ น้ อยที่สดุ
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยใช้ หลักเกณฑ์ แต่ละช่วงเท่ากัน ซึ่ง สามารถคานวณหา
อัตราภาคชัน้ ได้ ดงั นี ้ (คะแนสูงสุด-คะแนนต่าสุด)/จานวนระดับ 5 -1/5 = 0.80
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

ส่วนที่ 5 คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ อายุ สถานภาพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นลักษณะคาถามแบบ
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด (check list) กาหนดให้ ใช้ มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตราเรี ยงลา
ดับ (Ordinal Scale) ประกอบด้ วยคาถาม 7 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ประเภท คือข้ อมูลปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ
จากแหล่งต่างๆ ดังนี ้
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1. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นการเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับตลาดข้ าวอินทรี ย์ นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้ า
อินทรี ย์ พฤติกรรมผู้บริโภคการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ จากเอกสาร รายงาน ข่าวสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์
ผลงานทางวิชาการ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ของหน่วยงานต่างๆ สื่อเว็บไซต์
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนใน
บริ เ วณเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ม่เ คยและเคยซื อ้ ข้ าวอิ น ทรี ย์ โ ดยแบ่ง ผู้ที่ เคยซื อ้ ตามช่อ งทางการ
จาหน่ายออกเป็ น 4 ตลาด
1. ผู้ซื ้อข้ าวอินทรี ย์กบั ตลาดระบบสมาชิก
2. ผู้ซื ้อข้ าวอินทรี ย์กบั ตลาดทัว่ ไป
3. ผู้ซื ้อข้ าวอินทรี ย์กบั ตลาดเฉพาะทาง
4. ผู้ซื ้อข้ าวอินทรี ย์กบั ตลาดนัด
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป ดังนี ้
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2.1 วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ สถิติคา่ ความถี่ (Frequency) ใช้ คา่
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อ
อธิบายลักษณะทัว่ ไปของแบบสอบถาม
2.2 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครจาแนกตาม
ช่องทางการจัดจาหน่าย ได้ มาจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ โดยใช้ แบบสอบถามกับผู้ที่ซื ้อและ
ไม่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย โดยแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์
ส่วนที่ 3 การวัดการรับรู้และความคิดเห็นของผู้บริโภค
ส่วนที่ 4 การวัดความเอาใจใส่ด้านสุขภาพของผู้บริโภค
ส่วนที่ 5 คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการซือ้ ข้ าวอินทรีย์
ในส่วนนี ้แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ร้ ูจกั ข้ าวอินทรี ย์ คือ ผู้ที่ไม่เคยซื ้อ และ
ผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ แสดงในตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลของผู้ที่ไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ จาแนกตาม
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ และจาแนกตามพฤติกรรม แสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามลาดับ และการ
จาแนกตามช่องทางการจาหน่ายในการซื ้อของผู้บริ โภค วิเคราะห์ผลของผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์จาแนก
ตามช่องทางการจาหน่ายด้ านคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล และจาแนกตามพฤติกรรม แสดงในตาราง
ที่ 6 ถึง 20 ตามลาดับ ดังนี ้
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษานี ้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ จานวน 273 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.3
และมีพฤติกรรมที่ไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามประเภทผู้บริโภค
พฤติกรรม
ไม่เคยซื ้อ
เคยซื ้อ
รวม

คน
127
273
400

ร้ อยละ
31.8
68.3
100

ที่มา: จาการสารวจ
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุม่ ที่ไม่เคย
ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 60.6 มีอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50 สถานภาพ
โสดคิดเป็ นร้ อยละ 90.6 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 ไม่มีบตุ รคิดเป็ นร้ อยละ
97.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 74 ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 37.8 มี
รายได้ 10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 78 โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของผู้ที่ไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง

คน
127
50
77

ร้ อยละ
100
39.4
60.6
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ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของผู้ที่ไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
2.อายุ
15 - 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปี ขึ ้นปี
3.สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
4.จานวนสมาชิกในครอบครัว
0 คน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน
8 คน

คน
127
64
49
10
3
1
127
115
11
1
127
5
1
13
48
42
11
3
2
2

ร้ อยละ
100
50
38.6
7.9
2.4
0.8
100
90.6
8.7
0.8
100
3.9
0.8
10.2
37.8
33.1
8.7
2.4
1.6
1.6
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
4.1 จานวนบุตร
0 คน
1 คน
2 คน
5. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
อนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
6. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
7. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
10,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
50,001 - 80,000 บาท

คน
127
124
2
1
127
13
3
6
94
11
127
48
22
36
3
7
11
127
22
99
4
2

ร้ อยละ
100
97.6
1.6
0.8
100
10.2
2.4
4.7
74.0
8.7
100
37.8
17.3
28.3
2.4
5.5
8.7
100
17.3
78.0
3.1
1.6

45

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคที่
ไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เหตุผลหลักที่ไม่เคยซื ้อคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 29.9 บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ คือ ตนเองคิดเป็ นร้ อย 78.7 ผู้บริ โภคกลุ่มนี ้จะมีความเต็มใจ
จ่ายในราคาที่ต่ากว่า 10% จากราคาข้ าวปกติคิดเป็ นร้ อยละ 63.8 แหล่งข้ อมูลในการรับรู้ ข่าวสารคือ
อินเตอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 90.6 สิ่งที่สาคัญในการเลือกซื ้อคือราคา คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 โดยกลุ่มผู้บริ โภค
กลุม่ นี ้มีแนวโน้ มที่จะซื ้อข้ าวอินทรี ย์ 69.3 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนและร้ อยละของผู้ที่ไม่เคยบริโภค จาแนกตามพฤติกรรม
พฤติกรรม
1. เหตุผลที่สาคัญที่สุดที่ท่านไม่ เคยซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์
คุณภาพไม่นา่ เชื่อถือ
ราคาแพงเกินไป
ไม่มีความจาเป็ นต้ องซื ้อ
หาซื ้อยาก
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้ า
อื่นๆ
2. บุคคลใดที่จะมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
ซือ้ ข้ าวอินทรีย์มากที่สุด ถ้ าท่ านจะซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์
ตนเอง
เพื่อน
สมาชิกในครอบครัว
พนักงานขาย

คน
127

ร้ อยละ
100

7
28
34
16
38
4
127

5.5
22.0
26.8
12.6
29.9
3.1
100

100
3
22
2

78.7
2.4
17.3
1.6
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
พฤติกรรม
3. ท่ านเต็มใจที่จะจ่ ายเงินซือ้ ข้ าวอินทรีย์ใน
ราคาที่สูงกว่ าข้ าวทั่วไปกี่เปอร์ เซ็นต์
ต่ากว่า 10%
10 - 20%
21 - 30%
4. แหล่ งข้ อมูลใดที่ท่านสะดวกในการรั บรู้
ข่ าวสารเกี่ยวข้ าวอินทรีย์
หนังสือ/นิตยสาร
การบอกต่อปากต่อปาก
งานแสดงสินค้ า
โทรทัศน์
อินเตอร์ เน็ต
5. สิ่งใดที่สาคัญที่สุดในการเลือกซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์
ราคา
คุณภาพของสินค้ า
ความสะดวกในการซื ้อสินค้ า
การส่งเสริมการตลาด
6. แนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ ข้ าวอินทรีย์
ซื ้อแน่นนอน
มีแนวโน้ มจะซื ้อ
ไม่ซื ้อแน่นนอน
ที่มา: จาการสารวจ

คน
127

ร้ อยละ
100

81
43
3
127

63.8
33.9
2.4
100

1
4
1
6
115
127

0.8
3.1
0.8
4.7
90.6
100

43
45
30
9
127
6
88
33

33.9
35.4
23.6
7.1
100
4.7
69.3
26.0
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคที่
เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่าผู้บริ โภคซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่าน 5 ช่องทางซึ่งช่องทางที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อมากที่สดุ คือ
ตลาดทัว่ ไปคิดเป็ นร้ อยละ 34.1 รองลงเป็ นตลาดช่องทางาเฉพาะคิดเป็ นร้ อยละ 29.7 ตลาดนัดคิดเป็ น
ร้ อยละ 21.2 ตลาดระบบสมาชิกคิดเป็ นร้ อยละ 10.6 และซือ้ ผ่านอินเตอร์ เน็ตคิดเป็ นร้ อยละ 4.4
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จาแนกกลุม่ ผู้ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ตามช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาดระบบสมาชิก
ตลาดช่องทางเฉพาะ
ตลาดทัว่ ไป
ตลาดนัด
อินเตอร์ เน็ต
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

คน
29
81
93
58
12
273

ร้ อยละ
10.6
29.7
34.1
21.2
4.4
100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ในช่องทางตลาดสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดแป็ นร้ อยละ 86.2 มีอายุระหว่าง
35 - 44 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 61.1 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 44.8 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 ไม่มีบุตร คิดเป็ นร้ อยละ 79.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 65.5
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 61.1 มีรายได้ อยู่ระหว่าง10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.6
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ตลาดช่องทางเฉพาะผู้บริโภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 86.4 อายุ
ระหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.9 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 51.9 จาจวนสมาชิกในครอบครัว
3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.6 ไม่มีบตุ ร คิดเป็ นร้ อยละ 72.8 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
คิดเป็ นร้ อยละ 49.4 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้ อละ 55.6 รายได้ เฉลี่ย 10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 65.4
ตลาดทั่ ว ไปผู้ บริ โ ภคที่ ซื อ้ ข้ าวอิ น ทรี ย์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 88.2
อายุระหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44.1 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 53.8 จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 – 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.1 ไม่มีบตุ ร คิดเป็ นร้ อยละ 76.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 61.3 อาชีพรับราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 47.3 รายได้ เฉลี่ย 10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 78.5
ตลาดนัดผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 82.8 อายุระหว่าง
35 - 44 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 43.1สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 50 จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 46.6ไม่มีบุตรคิดเป็ นร้ อยละ 69.0 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 75.9
อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 46.6 รายได้ เฉลี่ย 10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 72.4
ผู้บ ริ โภคที่ ซื อ้ ข้ าวอิ น ทรี ย์ ผ่า นอิ นเตอร์ เ น็ ต ส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิด เป็ นร้ อยละ 83.3
อายุระหว่าง 45 - 54 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2-3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 ไม่มีบตุ ร คิดเป็ นร้ อยละ 75.0 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 รายได้ เฉลี่ย 10,001 - 30,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 83.3 ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 จานวนและร้ อยละของผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ตามช่องทางการจัดจาหน่ายด้ านปัจจัยส่วบุคคล
ลักษณะปั จจัย
ส่ วนบุคคล

1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
15 - 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปี ขึ ้นปี
3.สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
4.จานวนสมาชิก
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน

ตลาด
สมาชิก

ตลาดช่ องทาง
เฉพาะ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

29
4
25
29

100
13.8
86.2
100

81
11
70
81

100
13.6
86.4
100
19.8
46.9
25.9
7.4
100
45.7
51.9
2.5
100
33.3
34.6
18.5
13.6

100 12
17.2 2
82.8 10
100 12
1
19.0 2
43.1 3
27.6 4
10.3 2
100 12
48.3 7
50.0 4
1.7 1
100 12
1.7
25.9 4
46.6 4
19.0 2
3.4 2
3.4

100
16.7
83.3
100
8.3
16.7
25.0
33.3
16.7
100
58.3
33.3
8.3
100

27
28
15
11

100
11.8
88.2
100
1.1
36.6
44.1
10.8
7.5
100
53.8
44.1
2.2
100
2.2
25.8
30.1
30.1
8.6
3.2

58
10
48
58

16
38
21
6
81
37
42
2
81

93
11
82
93
1
34
41
10
7
93
50
41
2
93
2
24
28
28
8
3

18
9
2
29
13
16

62.1
31.0
6.9
100
44.8
55.2

29

100

11
12
4
1
1

37.9
41.4
13.8
3.4
3.4

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

11
25
16
6
58
28
29
2
58
1
15
27
11
2
2

33.3
33.3
16.7
16.7
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วน
บุคคล
5. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้ นหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
พ่อบ้ านแม่บ้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

ตลาด
สมาชิก

ตลาดช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป
ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

29

100

81
1

100
1.2

93 100 58 100 12

100

1

1.1
61.3
36.6
1.1
100
3.2
47.3

คน

ร้ อยละ

10 34.5
19 65.5

40
40

49.4
49.4

29

100

81

100

9

31.0

23

28.4

57
34
1
93
3
44

44 75.9
14 24.1

8
4

66.7
33.3

58 100 12
1
24 41.4

100
8.3

18 62.1
1 3.4
1 3.4

45
5
5
3

55.6
6.2
6.2
3.7

38 40.9 27 46.6
2 2.2 3 5.2
3 3.2 4 6.9
3 3.2

8
3

66.7
25.0
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วน
บุคคล
7. รายได้ เฉลี่ย/เดือน
ต่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 80,000
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
สมาชิก

ตลาดช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป
ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

29

100

81
3

100
3.7

93 100 58 100 12
4 4.3 2 3.4

100

17
11
1

58.6
37.9
3.4

53
16
9

65.4
19.8
11.1

73 78.5 42 72.4 10
10 10.8 9 15.5 2
6 6.5 5 8.6

83.3
16.7

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต ตลาดระบบสมาชิก ส่วน
ใหญ่ให้ ความสาคัญกับสุขภาพคิดเป็ นร้ อยละ 48.3, 61.3, 50.0 และ 48.3 ตามลาดับ ส่วนผู้บริ โภคที่
ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาดช่องทางเฉพาะ ส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ครัง้ แรกเพื่อ
ทดลองบริโภค คิดเป็ นร้ อยละ 8
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ตารางที่ 8 เหตุผลสาคัญในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์จานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
1. เหตุผลที่สาคัญที่สุดใน ตลาด
การซือ้ ข้ าวอินทรีย์ในครัง้ สมาชิก
แรก
คน

มัน่ ใจถึงความปลอดภัย
ให้ ความสาคัญกับ
สุขภาพ
ตามกระแสนิยม
เพื่อต้ องการทดลอง
บริโภค
เพื่อสิ่งแวดล้ อม
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ร้ อยละ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

7 24.1 16
14 48.3 25

19.8
30.9

12 12.9 11 19.0
57 61.3 28 48.3

3
6

25.0
50.0

2
6

4.9
44.4

1 1.1 1 1.7
22 23.7 16 27.6

3

25.0

100

1 1.1 2 3.4
93 100 58 100 12

100

6.9 4
20.7 36

29 100

81

ร้ อยละ

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่าน 5 ช่องทาง จะไม่นึกถึงข้ าวอินทรี ย์เป็ นอันดับ
แรกเมื่อซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 62.1, 74.1, 55.9, 75.9 และ 58.3 ตามลาดับ ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 นึกถึงข้ าวอินทรี ย์ที่จะซื ้อข้ าวหรื อไม่จานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
2. ท่ านจะนึกถึงข้ าว
อินทรี ย์อันดับแรกเมื่อ
ต้ องการที่จะซือ้ ข้ าวใช้
หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
สมาชิก
คน

ร้ อยละ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป
ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

11 37.9 21
18 62.1 60
29 100 81

25.9
74.1
100

41 41.1 14 24.1 5
52 55.9 44 75.9 7
93 100 58 100 12

41.7
58.3
100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาดระบบสมาชิก ตลาดช่องทางเฉพาะ ตลาด
ทั่วไป ตลาดนัด จะนึกถึงข้ าวอินทรี ย์ในเรื่ องของปลอดภัย ปลอดสารพิษ 100% คิดเป็ นร้ อยละ 79.3,
70.4, 66.7 และ70.7 ตามลาดับ ส่วนผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านอินเตอร์ เน็ต จะนึกถึงข้ าวอินทรี ย์ใน
เรื่ องของสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 นึกถึง ข้ าวอินทรี ย์ ท่านจะนึกถึงอะไรจานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ถ้ าท่ านนึกถึง ข้ าว
อินทรี ย์ ท่ านจะนึกถึง
อะไร
สุขภาพดี ร่างกาย
แข็งแรง
ปลอดภัย ปลอด

ตลาด
สมาชิก

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป
ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

5

17.2

23

28.4

29 31.2 15 25.9 7

58.3

23 79.3

57

70.4

62 66.7 41 70.7 5

41.7
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
3. ถ้ าท่ านนึกถึง ข้ าว
อินทรี ย์ ท่ านจะนึกถึง
อะไร

ตลาด
สมาชิก
คน

ความสดใหม่ รสชาติ
อร่อย
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ร้ อยละ

29 100

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
คน

81

ร้ อยละ

100

ตลาด
ทั่วไป
คน

ร้ อยละ

2

2.2

ตลาด
นัด
คน

อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

93 100 58 100 12

100

ร้ อยละ

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวทัง้ 5 ช่องทางจะตัดสินใจเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้วยตนเอง
คิดเป็ นร้ อยละ 65.5, 77.8, 72.0, 72.4 และ 58.3 ตามลาดับ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผู้ที่มีสว่ นร่วมในการเลือกซื ้อจานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ใครมีส่วนสาคัญต่ อ
การเลือกซือ้ ข้ าวอินทรีย์
ของท่ าน

ตลาด
สมาชิก
คน

ตนเอง
เพื่อน
สมาชิกในครอบครัว
พนักงานขาย
รวม

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

19 65.5
4 13.8
6 20.7

63
6
11
1
81

77.8
7.4
13.6
1.2
100

67 72.0 42 72.4 7
4 4.3 3 5.2
22 23.7 12 20.7 5
1 1.7
93 100 58 100 12

58.3

29 100

ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

41.7
100
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่ เคยซื อ้ ข้ าวอิ นทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ ซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาดระบบสมาชิ กมี ความถี่ ในการซื อ้
1 - 5 กิโลกรัม/เดือน และ 11 - 15 กิโลกรัม/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาด
ช่องทางเฉพาะ ตลาดทัว่ ไปมีความถี่ ในการซือ้ 1 - 5 กิโลกรัม/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 และ 52.7
ตามล าดั บ ผู้ บริ โ ภคที่ ซื อ้ ข้ าวอิ น ทรี ย์ ผ่ า นตลาดนั ด มี ค วามถี่ ใ นการซื อ้ 6 - 10 กิ โ ลกรั ม /เดื อ น
คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.6 ผู้บริ โภคที่ ซื อ้ ข้ าวอิ นทรี ย์ ผ่ า นผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต มี ค วามถี่ ในการซื อ้
1 - 5 กิโลกรัม/6 - 10 กิโลกรัม/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 41.7 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความถี่ในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์จานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
5. ความถี่ในการซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์ของท่ าน

1 - 5 กิโลกรัม/เดือน
6 - 10 กิโลกรัม/เดือน
11 - 15 กิโลกรัม/เดือน
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
สมาชิก

ตลาดช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

11
7
11
29

37.9
24.1
37.9
100

48
27
6
81

59.3
33.3
7.4
100

49
37
7
93

52.7
39.8
7.5
100

20
27
11
58

34.5
46.6
19.0
100

5
5
2
12

41.7
41.7
16.7
100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ทงั ้ 5 ช่องทาง จะซื ้อข้ าวอินทรี ย์ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
1 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 89.7, 92.6, 79.6, 65.5 และ 100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์จานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
6. ขนาดบรรจุภัณฑ์ ใน
การซือ้ ข้ าวอินทรีย์

ตลาด
สมาชิก
คน

1 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
6 กิโลกรัมขึ ้นไป
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาดช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป
ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

26 89.7

75
3

92.6
3.7

100

3

10.3

3

3.7

29

100

81

100

74 79.6 38 65.5 12
10 10.8
1 1.1 4 6.9
1 1.1
7 7.5 15 25.9
1 1.7
93 100 58 100 12

100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาดระบบสมาชิก ตลาดทัว่ ไป ตลาดนัด
จะซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในราคาเฉลี่ย 51 - 80 บาท/กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 82.8, 48.4 และ 77.6 ผู้บริ โภคที่
ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตจะซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในราคาเฉลี่ย 51 - 80 บาท/กิโลกรัม และ 81 110 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ผู้บริโภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผา่ นตลาดช่องทางเฉพาะ จะซื ้อข้ าวอินทรี ย์ใน
ราคาเฉลี่ย 140 บาทขึ ้นไป/กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 43.2 ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมจานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
7. ราคาเฉลี่ยต่ อ
กิโลกรัมในการซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 50
บาท
51 - 80 บาท
81 - 110 บาท
111 - 140 บาท
140 บาทขึ ้นไป
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
สมาชิก

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

2

6.9

2

8.6

3

5.2

24 82.8
3 10.3

17
19
8
35
81

29

100

คน

ร้ อยละ

2.5

8

21.0
23.5
9.9
43.2
100

45 48.4 45 77.6 6
30 32.3 7 12.1 6
6 6.5
4 4.3 3 5.2
93 100 58 100 12

50.0
50.0

100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านตลาดระบบสมาชิกให้ เหตุผลว่า
ต้ องการช่วยเกษตรกรโดยตรง คิด เป็ นร้ อยละ 58.6 ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ า วอินทรี ย์ผ่า นตลาดช่องทาง
เฉพาะให้ เหตุผลว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ คิดเป็ นร้ อยละ 71.6 ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าว
อิน ทรี ย์ผ ่า นตลาดทัว่ ไปให้ เ หตุผ ลว่า หาซื ้อง่า ย คิด เป็ น ร้ อ ยละ 66.7 ผู้บ ริ โ ภคที่ซื ้อข้ า วอิน ทรี ย์
ผ่านตลาดนัด ให้ เ หตุผ ลว่า ราคาไม่แพง คิดเป็ น ร้ อ ยละ 51.7 ผู้บ ริ โ ภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่า นระบบ
อินเตอร์ เน็ต ให้ เหตุผลว่า หาซื ้อง่าย ช่วยเกษตรกรโดยตรง สินค้ ามีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ
คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 เหตุผลที่เลือกข้ าวอินทรี ย์ในแต่ละช่องทางจานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
9. เหตุใดท่ านจึงเลือกซือ้
ข้ าวอินทีย์ในสถานที่นัน้

ตลาด
สมาชิก
คน

ราคาไม่แพง
หาซื ้อง่าย
เดินทางสะดวก
ช่วยเกษตรกรโดยตรง
สินค้ ามีคณ
ุ ภาพตรง
ตามความต้ องการ
สามารถซื ้อสินค้ าอื่นๆ
ได้ ด้วย
อื่นๆ
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

10 34.5

2.5
8.6
1.2
6.2
71.6

1
62
13
1
6

1.1
66.7
14.0
1.1
6.5

30
11
7
6
1

51.7
19.0
12.1
10.3
1.7

1
3

8.3
25.0

17 58.6
1 3.4

2
7
1
5
58

3
3

25.0
25.0

1

3.4

4

4.9

10 10.8 2

3.4

1

8.3

29 100

4
81

4.9
100

1 1.7 1
93 100 58 100 12

8.3
100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่าผู้บริ โภคทัง้ 5 ช่องทางจะลือกซื ้อข้ าวเพื่อสุขภาพ คิดเป็ นร้ อยละ
86.2, 84.0, 73.1, 60.3 และ 91.7 ตามลาดับ ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ชนิดข้ าวอินทรี ย์ที่เลือกซื ้อจานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
10.ข้ าวอินทรีย์ชนิดใดที่
ท่ านเลือกซือ้

ตลาด
สมาชิก
คน

ข้ าวหอมมะลิ (เช่น ข้ าว
หอมมะลิ 105, ข้ าวหอม
มะลิทงุ่ กุลา)
ข้ าวเหนียว (เช่น ข้ าว
เหนียวพันธุ์ กข.6, ข้ าว
เหนียวเขาวงกาฬสินธุ์)
ข้ าวเพื่อสุขภาพ (ข้ าวที่ไม่
ผ่านการขัดสี เช่น ข้ าว
กล้ อง, ข้ าวไรซ์เบอร์ รี, ข้ าว
มันปู, ข้ าวสังข์หยดพัทลุง)
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ร้ อยละ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
คน

คน

คน

ร้ อยละ

16.0 24 25.8 22 37.9

1

8.3

25 86.2 68

84.0 68 73.1 35 60.3 11

91.7

29 100 81

100 93 100 58 100 12

100

1

ร้ อยละ

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

ร้ อยละ

4 13.8 13

ร้ อยละ

ตลาด
ทั่วไป

1.1

คน

1

1.7

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริโภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ทงั ้ 5 ช่องทางจะไปซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในช่วง
เย็น หลัง 16.00 น. 72.4, 74.1, 69.9, 53.4 และ 50 ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ช่วงเวลาในการเลือกซื ้อจานวนและร้ อยลจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
11. ช่ วงเวลาใดที่ท่านจะ
ไปเลือกซือ้ ข้ าวอินทรีย์

ตลาด
สมาชิก
คน

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

ช่วงเช้ า ก่อน 11.30 น. 6 20.7
ช่วงกลางวัน 11.30 13.00 น.
ช่วงบ่าย 13.01 - 16.00 2 6.9
น.
ช่วงเย็นหลัง 16.00 น. 21 72.4
รวม
29 100
ที่มา: จาการสารวจ

6
5

7.4
6.2

5
5

5.4 31 53.4
5.4 4 6.9

2
2

16.7
16.7

10

12.3

18 19.4 4

2

16.7

60
81

74.1
100

65 69.9 19 32.8 6
93 100 58 100 12

50.0
100

6.9

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคทัง้ 5 ช่องทางมีแนวโน้ มซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในครัง้ ต่อไป
คิดเป็ นร้ อยละ 96.6, 81.5, 91.4, 93.1 และ 100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 แนวโน้ มในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์จานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
12. แนวโน้ มครั ง้ ต่ อไป
ท่ านจะซือ้ ข้ าวอินทรีย์
หรือไม่

ตลาด
สมาชิก
คน

ซื ้อ
ไม่ซื ้อ
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ

ตลาด
ทั่วไป

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

คน

คน

ร้ อยละ

28 96.6
1 3.4
29 100

66
15
81

81.5
18.5
100

85 91.4 54 93.1 12
8 8.6 4 6.9
93 100 58 100 12

100

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

100

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ทงั ้ 5 ช่องทางมีความสนใจในการซื ้อ
ข้ าวอินทรี ย์กบั ผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่ถกู กว่าท้ องตลาด คิดเป็ นร้ อยละ 100, 96.3, 94.6, 100 และ
100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ถ้ าสามารถซื ้อข้ าวอินทรี ย์กบั ผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่ถกู กว่าท้ องตลาด จานวนและร้ อยละ
จาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
13. ถ้ าท่ านสามารถซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์กับผู้ผลิตโดยตรงใน
ราคาที่ถูกกว่ าท้ องตลาด
ท่ านจะซือ้ หรือไม่
ซื ้อ
เฉยๆ
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
สมาชิก
คน

ร้ อยละ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
คน

29 100 78
3
29 100 81

ร้ อยละ

ตลาด
ทั่วไป
คน

ร้ อยละ

ตลาด
นัด
คน

ร้ อยละ

96.3 88 94.6 58 100
3.7 5 5.4
100 93 100 58 100

อินเตอร์ เน็ต

คน

ร้ อยละ

12
12

100
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุ่มผู้บริ โภค
ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ พบว่าผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ทงั ้ 5 ช่องทางจะแนะนาให้ ผ้ อู ื่นมารับประทาน คิด
เป็ นร้ อยละ 100, 84.0, 92.5, 75.9 และ100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 การแนะนะจานวนและร้ อยละจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
14. ท่ านจะแนะนาให้ ผ้ ูอ่ ืน
มารับประทานและซือ้ ข้ าว
อินทรี ย์หรื อไม่

ตลาด
สมาชิก
คน

แนะนา
ไม่เเนะนา
รวม
ที่มา: จาการสารวจ

ร้ อยละ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
คน

29 100 68
13
29 100 81

ตลาด
ทั่วไป

คน

ร้ อยละ

84.0 86 92.5 44 75.9 12
16.0 7 7.5 14 24.1
100 93 100 58 100 12

100

ร้ อยละ

คน

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

ร้ อยละ

คน

ร้ อยละ

100

2. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่ อการเลือกซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ของกลุ่มผู้ ซือ้ ข้ าว
อินทรีย์ จาแนกตามช่ องทางการจาหน่ าย
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิธิพลต่อ
การเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ซื ้อในตลาดสมาชิกตลาดระบบสมาชิก ความสาคัญ
ด้ านผลิตภัณฑ์ในระดับน้ อย ผู้ซื ้อในตลาดช่องทางเฉพาะ ตลาดทัว่ ไปให้ ความสาคัญระดับมากที่สดุ
ผู้ซื ้อในตลาดทัว่ ไป และผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ในให้ ความสาคัญในระดับมาก ผู้ซื ้อในตลาดทัว่ ไปให้
ความสาคัญในระดับระดับปานกลาง ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงบียนมาตราฐานระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
(Product)

บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มี
ลักษณะสะอาด
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีบอก
สรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีฉลาก
บอกวันหมดอายุ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความ
สวยงาม
ผลิตภัณฑ์ได้ รับการ
รับรองมาตราฐาน
มียี่ห้อระบุชดั เจน
รวม
ระดับความสาคัญ
ที่มา: จาการสารวจ

̅
4.72

S.D.
0.84

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาด
ตลาด
ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D.
4.83 0.51 4.68 0.69 4.81 0.47 4.58 0.99

1.72

1.09

4.06

1.08 3.79 0.91 2.31 1.37 3.33 0.88

2.10

1.42

4.37

0.79 4.21 0.94 2.48 1.47 4.33 0.88

1.62

1.01

3.95

1.08 3.55 0.90 2.15 1.28 3.16 0.71

2.00

1.22

4.50

0.79 4.38 0.72 2.41 1.43 3.91 0.99

ตลาดระบบ
สมาชิก

1.82 1.07
2.33 0.91
น้ อย

4.13 1.00 3.79 0.93 2.24 1.34 3.33 1.37
4.31 0.67 4.07 0.63 2.73 1.10 3.77 0.75
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก

จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิธิพลต่อ
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การเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคทัง้ 5 ช่องทาง ให้ ความสาคัญด้ านราคาในระดับมาก
ที่สดุ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงบียนมาตราฐานระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้านราคา
ปั จจัยการตลาด
ปั จจัยด้ านราคา
(Price)

ประโยชน์ที่ได้ รับ
คุ้มค่ากับเงินที่จา่ ย
ไป
ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์มีหลาย
ระดับราคาให้ เลือก
มีปา้ ยราคาบอก
ชัดเจน
รวม
ระดับความสาคัญ
ที่มา: จาการสารวจ

̅
4.79

S.D.
0.55

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาด
ตลาด
ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D.
4.83 0.43 4.68 0.57 4.87 0.37 4.75 0.86

4.82

0.53

4.72

0.54 4.59 0.67 4.87 0.32 4.75 0.86

4.82

0.53

4.69

0.70 4.60 0.69 4.94 0.22 4.91 0.28

4.79

0.55

4.76

0.53 4.55 0.77 4.94 0.22 4.91 0.28

4.89

0.40

4.79

0.49 4.72 0.57 4.87 0.37 4.91 0.28

ตลาดระบบ
สมาชิก

4.84 0.49
มากที่สุด

4.76 0.48 4.63 0.58 4.90 0.26 4.85 0.51
มากที่สุด
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิธิพลต่อ
การเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ด้านช่องทางการจาหน่าย พบว่าผู้ซื ้อในตลาดสมาชิกตลาดระบบสมาชิก ให้
ความสาคัญด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับน้ อย ผู้ซื ้อในตลาดช่องทางเฉพาะ ตลาดทัว่ ไปและ
ตลาดนัด ให้ ความสาคัญในระดับมาก ผู้ซื ้อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตให้ ความสาคัญในระดับปานกลาง
ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงบียนมาตราฐานระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจัยการตลาด
ปั จจัยด้ านช่ อง
ตลาดระบบ
ทางการจัดจาหน่ าย
สมาชิก
(Distribution Chanel)
̅ S.D.
ทาเลที่ตงสะดวก
ั้
หา
1.86 1.55
ง่าย
มีบริการส่งถึงบ้ าน
4.51 1.15
มีการระบุวนั เวลาเปิ ด 1.82 1.55
– ปิ ด ที่แน่นอน
มีสถานที่จอดรถ
1.86 1.59
สะดวกและเพียงพอ
รวม
2.51 0.98
ระดับความสาคัญ
น้ อย
ที่มา: จาการสารวจ

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาด
ตลาด
ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D.
4.80 0.55 4.72 0.64 4.87 0.37 2.25 1.86
2.51 1.71 2.75 1.65 2.86 1.76 4.50 1.24
3.70 1.50 3.87 1.30 2.81 1.68 2.16 1.80
4.16 1.27 4.09 1.28 3.48 1.72 2.33 1.69
3.79 0.71 3.86 0.81 3.50 0.82 2.81 1.24
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิธิพลต่อ
การเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ด้านการส่งเสริ มการขาย พบว่า ผู้ซื ้อในตลาดสมาชิกตลาดระบบสมาชิก ให้
ความส าคัญ ด้ านการวางแผนการส่งเสริ ม การขายในระดับน้ อยที่สุด ผู้ซือ้ ในตลาดช่องทางเฉพาะ
และตลาดนัด ให้ ความส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มาก ผู้ ซื อ้ ในตลาดทั่ว ไป และผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
ให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงบียนมาตราฐานระดับความสาคัญปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการขาย
ปั จจัยการตลาด
การวางแผนการ
ส่ งเสริมการขาย
(Promotion)
มีเครื่ องมือส่งเสริมการ
ขาย เช่น การลด แลก
แจก แถมเพื่อแนะนา
สินค้ า
มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ อินเตอร์ เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ป้ายโฆษณา

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาดระบบ
ตลาด
ตลาด ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
สมาชิก
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D.
4.79 0.67 4.80 0.55 4.52 0.89 4.93 0.31 4.83 0.57

4.00 0.96 3.90 0.95 3.83 1.03 3.31 1.41 4.41 1.08
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
ปั จจัยการตลาด
การวางแผนการ
ส่ งเสริมการขาย
(Promotion)

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาดระบบ
ตลาด
ตลาด ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
สมาชิก
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ ̅ S.D. ̅ S.D. ̅
1.34 0.89 2.98 1.43 3.11 1.44 2.00 1.43 1.75 1.54

มีการโฆษณา ณ จุด
ขาย
มีสินค้ าตัวอย่างแจก 3.24 1.82 4.01 1.25 3.82 1.38 3.84 1.67 3.14 1.97
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภค
ทดลอง
การจัดขายผลิตภัณฑ์ 1.41 0.90 2.82 1.54 2.97 1.58 1.94 1.56 2.08 1.50
เป็ นเซทร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวม
0.58 0.58 3.59 0.87 3.55 0.96 3.02 0.86 3.11 1.04
ระดับความสาคัญ
น้ อยที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
ที่มา: จาการสารวจ
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สรุปผลการศึกษาปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซือ้ ข้ าวอินทรี ย์ในแต่
ละช่ องทางการจาหน่ ายแบ่ งตามประเภทตามช่ องทางการจาหน่ ายที่ผ้ ูซือ้ เลือกใช้
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิธิพลต่อการ
เลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทรี ย์ผ่านทัง้ 5 ช่องทางการจัดจาหน่ายใหความสาคัญ
กับราคาเป็ นอันดับแรก ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ลาดับความสาคัญการพิจารณาซื ้อข้ าวอินทรี ย์ตอ่ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของแต่ละ
กลุม่ ผู้ซื ้อแบ่งตามช่องทางการจาหน่าย
ลาดับในการ
พิจารณาซือ้
ข้ าวอินทรีย์
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3

ตลาดระบบ
สมาชิก
ราคา
ผลิตภัณฑ์

การวางแผน
การส่งเสริม
การขาย
ลาดับที่ 4
การวางแผน
การส่งเสริม
การขาย
ที่มา: จาการสารวจ

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
ราคา
ผลิตภัณฑ์

ตลาดทั่วไป

ตลาดนัด

อินเตอร์ เน็ต

ราคา
ผลิตภัณฑ์

ราคา
ผลิตภัณฑ์

ช่องทางการจัด
จาหน่าย

ช่องทางการ
จัดจาหน่าย

การวางแผน
การส่งเสริม
การขาย

การวางแผน
การส่งเสริม
การขาย

ราคา
ช่องทางการ
จัดจาหน่าย
การวางแผน
การส่งเสริม
การ
ผลิตภัณฑ์

การวางแผน
การส่งเสริม
การ
ช่องทางการ
จัดจาหน่าย
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การวัดการรั บรู้ และความคิดเห็นของผู้บริ โภค
ในส่วนนี ้แสดงผลของความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อข้ าวอินทรี ย์ของผู้ที่เคยซื ้อ ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย ด้ าน
การเอาใจใส่สิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ในส่วนของข้ อคาถามเชิงลบเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบแล้ วจะทาการ Recode คะแนนดังนี ้
5
4
3
2
1

ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน
ให้ ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

การแปลคะแนนเฉลี่ยเป็ นระดับทัศนคติจากการคานวณค่าอันตรภาคชัน้ เป็ นดังนี ้
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ

มากที่สดุ /เห็นด้ วยเป็ นอย่างยิ่ง
มาก/เห็นด้ วย
ปานกลาง/ไม่แน่ใจ
น้ อยที่สดุ /ไม่เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ /ไม่เห็นด้ วยเป็ นอย่างยิ่ง
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จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ด้านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์ พบว่า ผู้ซื ้อในตลาดสมาชิก
ตลาดระบบสมาชิก ตลาดนัด และผู้บริ โภคที่ซือ้ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยว
กับข้ าวอินทรี ย์ในระดับมากที่สุด ผู้ซื ้อในตลาดช่องทางเฉพาะ และตลาดทั่วไปมีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์ในระดับมาก ดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว
กับข้ าวอินทรี ย์ของผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์
1. ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับข้ าว
อินทรี ย์

ความคิดเห็น
ตลาดระบบ
สมาชิก
̅

ข้ าวอินทรี ย์กบั ข้ าว
ปลอดสารมีความ
แตกต่างกัน
ฉันมีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการทา
เกษตรแบบอินทรี ย์
ฉันมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์
ของการบริโภคข้ าว
อินทรี ย์

S.D.

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
̅ S.D.

ตลาด
ทั่วไป
̅

S.D.

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

̅

S.D.

̅

S.D.

4.51 0.91 4.55

0.80 4.36 0.89 4.60 0.72 4.58 0.79

3.48 0.94 3.44

1.19 3.49 0.97 3.87 1.07 3.58 1.24

4.51 0.78 4.38

0.85 4.47 0.71 4.56 0.62 4.41 0.66
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
1. ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับข้ าว
อินทรี ย์

ความคิดเห็น
ตลาดระบบ
สมาชิก
̅

ฉันสามารถบอก
ความแตกต่างได้
ระหว่างข้ าวอินทรี ย์
กับข้ าวทัว่ ไป
รวม
ระดับความคิดเห็น

S.D.

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
̅ S.D.

ตลาด
ทั่วไป
̅

S.D.

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

̅

S.D.

̅

S.D.

4.41 0.68 4.23

0.97 4.31 0.89 4.56 0.65 4.41 0.79

4.23 0.60 4.15

0.73 4.16 0.65 4.40 0.57 4.25 0.66

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

ที่มา: จาการสารวจ
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ด้านการวัดการรับรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์ของผู้ที่เคยซื ้อ
ข้ าวอินทรี ย์ด้านการรับรู้ด้านความปลอดภัย พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อข้ าวอินทร์ ผ่านทัง้ 5 ช่องทาง มีการรับรู้
ด้ านความปลอดภัยระดับมากที่สดุ ดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ด้านความ
ปลอดภัยของผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์
2. การรั บรู้ ด้าน
ความปลอดภัย

ความคิดเห็น
ตลาดระบบ
สมาชิก
̅

ข้ าวอินทรี ย์เป็ นสินค้ า
ที่ดีตอ่ สุขภาพ เพราะ
ไม่มีสารพิษ ตกค้ าง
ข้ าวอินทรี ย์ต้องได้ รับ
การรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เท่าน้ น
ท่านคิดว่าการติด
ฉลาก Organic เป็ น
สินค้ าเกษตรอินทรี ย์
ข้ าวอินทรี ย์ปลอด
สารเคมี ที่เป็ น
อันตราย
ข้ าวอินทรี ย์มีความ
ปลอดภัยมากกว่าข้ าว
ทัว่ ไป

S.D.

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
̅ S.D.

ตลาด
ทั่วไป
̅

S.D.

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

̅

S.D.

̅

S.D.

4.79 0.41 4.65 0.65 4.60 0.72 4.81 0.34 4.58 0.66

4.65 0.66 4.47 0.91 4.37 0.79 4.51 0.80 4.58 0.79

4.51 0.82 4.38 0.90 4.41 0.78 4.58 0.77 4.58 0.79

4.82 0.46 4.53 0.88 4.38 1.10 4.68 0.92 4.58 0.79

4.89 0.30 4.70 0.60 4.62 0.73 4.91 0.28 4.58 0.79

73

ตารางที่ 27 (ต่อ)
2. การรั บรู้ ด้าน
ความปลอดภัย

ความคิดเห็น
ตลาดระบบ
สมาชิก
̅

ข้ าวอินทรี ย์ชว่ ยลด
ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ
รวม

S.D.

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
̅ S.D.

ตลาด
ทั่วไป
̅

̅

ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต

S.D.

̅

S.D.

̅

4.79 0.77

4.58

0.87 4.60 0.72 4.74 0.80 4.50 0.90

4.74 0.41

4.53

0.64 4.50 0.61 4.70 0.43 4.56 0.77

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ที่มา: จาการสารวจ
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้ อมผู้ พบว่า ผู้ซื ้อใน
ตลาดสมาชิกตลาดระบบสมาชิก ตลาดนัด ตลาดทัว่ ไปและซื ้อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เห็นด้ วยในระดับ
มากที่สดุ ผู้ซื ้อในตลาดช่องทางเฉพาะและตลาดทัว่ ไปเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่สิ่งแวดล้ อมของ
ผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์
3. ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเอาใจใส่
ด้ านสิ่งแวดล้ อม

ความคิดเห็น
ตลาดระบบ
สมาชิก
̅

กระบวนการผลิตสินค้ า
เกษตรอินทรี ย์ชว่ ยลด
การทาลายความ
สมบูรณ์ของดิน
การซื ้อผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรี ย์เป็ นส่วนหนึง่ ที่
จะช่วยรักษาสิงแวดล้ อม
ข้ าวอินทรี ย์เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม
ข้ าวอินทรี ย์ชว่ ยปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมจาก สารเคมี
ที่เป็ นอันตราย
รวม
ระดับความคิดเห็น
ที่มา: จาการสารวจ

S.D.

ตลาด
ช่ องทาง
เฉพาะ
̅ S.D.

ตลาด
ทั่วไป
̅

S.D.

ตลาดนัด

̅

S.D

ตลาดอื่นๆ

̅

S.D

4.79 0.55 4.76 0.57 4.59 0.76 4.94 0.22 4.66 0.65

4.86 0.44 4.69 0.62 4.60 0.72 4.94 0.22 4.83 0.57

4.93 0.37 4.72 0.59 4.65 0.72 4.93 0.25 4.75 0.62
4.82 0.53 4.72 0.59 4.61 0.75 4.94 0.22 4.83 0.57

4.85 0.43 4.72 0.57 4.61 0.70 4.94 0.18 4.77 0.57
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด มากที่สุด
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การวัดความเอาใจใส่ ด้านสุขภาพของผู้บริโภค
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เฉพาะกลุ่ม
ผู้บ ริ โ ภคที ่เ คยซื ้อข้ า วอิน ทรี ย์ ด้ า นความเอาใจใส่ด้ า นสุข ภาพของผู้บริ โ ภค พบว่า ผู้บริ โ ภคทัง้ 5
ช่องทางเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ ดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้ อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความใส่ใจสุขภาพของผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเอาใจ
ใส่ ด้านสุขภาพ

1. ฉันให้ ความสาคัญ
ต่อการตรวจสุจภาพ
(เป็ นประจาทุกปี )
2. ฉันให้ ความสาคัญ
ต่อการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง
3. ฉันให้ ความสาคัญ
ต่อการออกกาลังกาย
เป็ นประจา

ความคิดเห็น
ตลาดระบบ
ตลาด
ตลาด
ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
สมาชิก
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D.
3.82 0.84 3.69 1.09 4.03 0.89 3.62 0.83 3.75 0.77

4.65 0.48 4.29 0.81 4.37 0.72 4.31 0.75 4.66 0.65

3.13 1.05 3.14 1.13 3.59 1.09 2.77 1.18 3.25 0.75
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเอาใจใส่ ตลาดระบบ
ด้ านสุขภาพ
สมาชิก

4. ฉันให้ ความสาคัญ
ต่อการมีสขุ ภาพที่ดีเริ่ม
จากการรับประทาน
อาหารที่ดี
5. ฉันให้ ความสาคัญ
ต่อการมีร่างกายที่เเข็ง
เเรง และการมี
สุขภาพจิตที่ดี
6. ฉันเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดสาร
7. การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ทาให้
สุขภาพดี ไม่ต้องพึง่
หมอ
รวม
ระดับความคิดเห็น
ที่มา: จาการสารวจ

ความคิดเห็น
ตลาด
ตลาด
ตลาดนัด อินเตอร์ เน็ต
ช่ องทาง
ทั่วไป
เฉพาะ
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ ̅ S.D. ̅ S.D. ̅
4.89 0.30 4.66 0.63 4.61 0.65 4.79 0.48 4.83 0.57

4.82 0.38 4.62 0.67 4.16 0.70 4.82 0.38 4.75 0.62

4.89 0.30 4.66 0.65 4.60 0.69 4.91 0.28 4.83 0.57
4.72 0.59 4.48 0.79 4.35 0.91 4.74 0.68 4.66 0.77

4.42 0.32 4.22 0.51 4.31 0.58 4.28 0.33 4.39 0.48
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
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คุณลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
จากการสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มที่ ไม่เคยซื อ้ ข้ าว จ านวน
127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 ผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 60.6 มีอายุ 15 24 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 90.6 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.8 ไม่มีบุตร คิดเป็ นร้ อยละ 97.6 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 74 ส่วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 มีรายได้ 10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 78
ผู้ที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในช่องทางการจาหน่ายจานวน 273 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.3 สมาชิกส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดแป็ นร้ อยละ 86.1 มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 45.8 สถานภาพโสด
คิดเป็ นร้ อยละ 49.5 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 ไม่มีบตุ รคิดเป็ นร้ อยละ
74.0 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 58.2 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนคิดเป็ นร้ อยละ
49.8 มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 10,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 71.4 ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 แสดงค่าเปรี ยบเทียบจานวนและร้ อยละของผู้ที่ไม่เคยและเคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ จาแนกตาม
คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
15 - 24 ปี
25 - 34 ปี

ไม่ เคยซือ้
คน
ร้ อยละ
127
100
50
39.4
77
60.6
127
100
64
50
49
38.6

เคยซือ้
คน
273
38
235
273
2
63

ร้ อยละ
100
13.9
86.1
100
0.7
23.1
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
2.อายุ
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปี ขึ ้นปี
3.สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
4.จานวนสมาชิกในครอบครัว
0 คน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน
8 คน

ไม่ เคยซือ้
คน
ร้ อยละ
127
100
10
7.9
3
2.4
1
0.8
127
100
115
90.6
11
8.7
1
0.8
127
100
5
3.9
1
0.8
13
10.2
48
37.8
42
33.1
11
8.7
3
2.4
2
1.6
2
1.6

เคยซือ้
คน
273
125
60
23
273
135
132
6
273

ร้ อยละ
100
45.8
22.0
8.4
100
49.5
48.8
2.2
100

3
81
99
60
24
6

1.1
29.7
36.3
22.0
8.8
2.2
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
4.1 จานวนบุตร
0 คน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
5. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่า
กว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า
อนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

ไม่ เคยซือ้
คน
ร้ อยละ
127
100
124
97.6
2
1.6
1
0.8

เคยซือ้

127
13

100
10.2

คน
273
202
42
22
5
1
1
273
1

ร้ อยละ
100
74.0
15.4
8.1
1.8
1.8
0.4
100
0.4

3

2.4

1

0.4

6
94
11

4.7
74.0
8.7

127
48
22

100
37.8
17.3

159
111
1
273
4
100

58.2
40.7
0.4
100
1.5
36.6
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
6. อาชีพ
พนักงานเอกชน
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
7. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 80,000
ที่มา: จาการสารวจ

ไม่ เคยซือ้
คน
ร้ อยละ
127
100
36
28.3
3
2.4
7
5.5
11
8.7
127
100
22
17.3
99
78.0
4
3.1
2
1.6

เคยซือ้
คน
273
136
14
13
6
273
9
195
48
21

ร้ อยละ
100
49.8
5.1
4.8
2.2
100
3.3
71.4
17.6
7.7
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี ม้ ุ่งศึกษาพฤติกรรมกาผู้บริ โภคที่ ร้ ู จักข้ าวอิ นทรี ย์ ที่ แตกต่างกันในแต่ละช่องทาง
จาหน่าย จากการสารวจผู้บริ โภคที่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์สามารถจาแนกช่องทางจาหน่ายออกเป็ น 5 ช่องทาง
หลักได้ แก่ (1) ตลาดสมาชิก (2) ตลาดเฉพาะทาง (3) ตลาดทัว่ ไป (4) ตลาดนัด (5) อินเตอร์ เน็ต โดยมุ่ง
ศึกษา 5 ด้ านพฤติกรรมการผู้บริ โภค ด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื อ้ ได้ แก่
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย กิ จกรรมส่งเสริ มการตลาด ด้ านการรั บรู้ ด้ านความใส่สุขภาพ
เพื่ อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในเรื่ องพฤติกรรมการซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ และความต่างในแต่ละกลุ่ม
ผู้บริโภค ซึง่ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการข้ าวอินทรี ย์ซึ่งจะนามาซึ่งกาไร
ที่สงู ขึ ้นแก่ผ้ ปู ระกอบการ ผ่านการพัฒนาตราสินค้ าข้ าวอินทรี ย์ให้ เหมาะสมกับช่องทางจาหน่าย โดยแต่ละ
กลุม่ มีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี ้
กลุ่ม ที่ ซื อ้ ผ่ า น ตลาดสมาชิ ก ซื อ้ ในช่ อ งทางนี เ้ นื่ อ งจากต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรโดยจะ

คานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็ นหลักเนื่องจากชนิดข้ าวที่เลือกซื ้อจะเป็ นข้ าวเพื่อสุขภาพเพราะ
มีการรับรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์มากและตัดสิ ้นใจซื ้อด้ วยตนเองแต่จะไม่คานึงถึงข้ าวอินทรี ย์
เป็ นอันดับแรกเมื่ อซื อ้ โดยจะซื อ้ บรรจุภัณฑ์ ที่ 1 กิ โลกรั มและซื อ้ แต่ละครั ง้ จ านวนมากและจะให้
ความสาคัญด้ านราคาเป็ นอันดับแรก
กลุ่มที่ซื ้อผ่านตลาดเฉพาะทางซื ้อในช่องทางนี ้เนื่องจากสินค้ ามีคณ
ุ ภาพและต้ องการทดลอง
บริ โภค โดยจะคานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็ นหลัก เนื่องจากชนิดข้ าวที่ เลือกซื ้อจะเป็ นข้ าว
เพื่อสุขภาพ และจะตัดสิ ้นใจซื ้อด้ วยตนเอง แต่จะไม่คานึงถึงข้ าวอินทรี ย์เป็ นอันดับแรกเมื่อซื ้อโดยจะ
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ซื ้อบรรจุภัณฑ์ที่ขนาด 1 กิ โลกรัม และซือ้ แต่ละครัง้ จานวนไม่มาก จะให้ ความสาคัญกับ ราคาเป็ น
อันดับแรก
กลุ่มที่ซื ้อผ่านตลาดทัว่ ไปซื ้อในช่องทางนี ้เนื่องจากหาซื ้อง่ายโดยจะคานึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพเป็ นหลัก เนื่องจากชนิดข้ าวที่เลือกซื ้อจะเป็ นข้ าวเพื่อสุขภาพ เพราะมีการรับรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์มาก และตัดสิ ้นใจซื ้อด้ วยตนเองแต่จะไม่คานึงถึงข้ าวอินทรี ย์เป็ นอันดับแรกเมื่อซื ้อ
โดยจะซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขนาด 1 กิโลกรัมและซื ้อแต่ละครัง้ จานวนไม่มาก จะให้ ความสาคัญด้ านราคา
เป็ นอันดับแรก
กลุ่มที่ซื ้อผ่านตลาดนัดซื ้อในช่องทางนี ้เนื่องจากราคาไม่แพงโดยจะคานึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพเป็ นหลักเนื่องจากชนิดข้ าวที่เลือกซื ้อจะเป็ นข้ าวเพื่อสุขภาพเพราะมีการรับรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์มากและจะตัดสิ ้นใจซื ้อด้ วยตนเองแต่จะไม่คานึงถึงข้ าวอินทรี ย์เป็ นอันดับแรกเมื่อ
ซื ้อโดยจะซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขนาด 1 กิโลกรัมและซื ้อแต่ละครัง้ จานวนไม่มากจะให้ ความสาคัญด้ านราคา
เป็ นอันดับแรก
กลุ่มที่ซือ้ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตซือ้ ในช่องทางนีเ้ นื่องจากหาซือ้ ง่าย ช่วยเหลือเกษตรกร และ
สินค้ ามีคุณภาพ โดยจะคานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเพราะมีการรับรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับข้ าว
อินทรี ย์มาก เนื่ องจากชนิดข้ าวที่เลือกซือ้ จะเป็ นข้ าวเพื่ อสุขภาพและตัดสิน้ ใจซือ้ ด้ วยตนเองแต่จะไม่
คานึงถึงข้ าวอินทรี ย์เป็ นอันดับแรกเมื่อซือ้ โดยจะซือ้ บรรจุภัณฑ์ที่ ขนาด 1 กิโลกรัมและซือ้ แต่ละครัง้
จานวนไม่มากจะให้ ความสาคัญด้ านราคาเป็ นอันดับแรก
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี ้
สาหรับตลาดระบบสมาชิก เกษตรกร ผู้ผลิต ที่จาหน่ายผ่านระบบสมาชิกควรนาเสนอและ
บอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์สร้ างความเป็ นมาของข้ าว และสร้ างสังคมระหว่าง
ผู้บริ โภคขึ ้นรวมถึงอาจจะมีการจัดกิจกรรมเยื่ยมชมแปลการผลิต ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริ โภคเพื่อสร้ าง
ความผูกพันธ์และความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ บู ริโภค
ตลาดเฉพาะทางเฉพาะ ควรสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ บู ริโภคผ่านการคัดสรรสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
นาเสนอคุณประโยชน์ทางด้ านสุขภาพที่ได้ จากการบริ โภคข้ าวอินทรี ย์
ตลาดทัว่ ไปควรมีสินค้ าที่มีช่วงราคาที่หลากหลายให้ ผ้ บู ริ โภคได้ เลือกสรร และดึงดูดความ
สนใจผ่านการทาสื่อหรื อควรจัดทาโปรโมชัน่ อาทิ การลดราคาสินค้ า และซื ้อ 1 แถม 1 เพื่อกระตุ้น
ปริมาณการซื ้อต่อครัง้ ของผู้บริโภค คัดเลือกข้ าวอินทรี ย์ที่ได้ รับมาตรฐานรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
โดยการตังราคาข้
้
าวอินทรี ย์ในระดับที่ไม่สงู มากเนื่องจากผู้ซื ้อมีความอ่อนไหวต่อราคามาก สาหรับ
เกษตรกรผู้ที่ต้องการจาหน่ายผ่านตลาดฉพาะทาง ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ได้ รับมาตรฐานรองรับ
เกษตรอินทรี ย์จากองค์กรที่นา่ เชื่อถือเพื่อสอดคล้ องกับพฤติกรรมกับผู้ซื ้อ
ตลาดนัด ควรให้ ความสาคัญกับการตังราคาเป็
้
นอันดับแรกเพราะผู้ซือ้ มีความอ่อนไหวต่อ
ราคามาก ซึง่ อาจจะไม่ต้องคานึงถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรื อรับมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรี ย์
กลุม่ ที่ซื ้อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตมีความหลากหลายควรเน้ นความสะดวกและความรวดเร็ วใน
การส่งสินค้ า รวมถึงอาจสร้ างกิจกรรมในแนเพจหรื อหน้ าเว็บไซต์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ซื ้อและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตา่ งๆและประโยชน์ของการบริโภคข้ าวอินทรี ย์
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ผู้ประกอบการในแต่ละช่องทางจาหน่ายควรพัฒนากระบวนการจาหน่ายให้ ส่งเสริ มสนับสนุน
การเพาะปลูกข้ าวอินทรี ย์ของเกษตรกร กล่าวคือเป็ นแหล่งจาหน่ายที่สามารถดึงดูด ความสนใจผู้ซือ้
ได้ พร้ อมรองรับข้ าวอินทรี ย์ที่เกษตรกรเพาะปลูก เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ เกษตรกรว่ามีตลาด
สามารถรองรับการปลูกข้ าวอินทรี ย์ ทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ สังคมของช่องทางการจัด
จาหน่าย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื อ้ ข้ าวอินทรี ย์ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานครจ าแนกตาม
ช่องทางการจาหน่าย ได้ ทาการสุ่มตัวอย่างแค่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงอาจได้ ข้อมูลที่ยงั ไม่ชดั เจน
มาก จึงควรมีการศึกษาในพื ้นที่จงั หวัดอื่นๆ หรื อภาคอื่น เพราะการดาเนินชีวิตในแต่ละภูมิภาคก็มี
ความแตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่ทีผลต่อการตัดสินใจซื ้อก็จะส่งผลต่างกันออกไปอีก
ควรทาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆ เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคทาให้ สามารถ
ทราบแนวโน้ มของผู้บริ โภคของกลุ่มตัวอย่าง ต่อปั จจัยทางการตลาดด้ านต่างๆ เพื่อนามาวางแผนงาน
ทางด้ านการตลาด เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคต่อไป
ควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริ โภคที่ไม่ร้ ู จัก เพื่อใช้ เป็ นแนวทางที่จะทาให้ ทราบถึงสาเหตุ ในการ
เข้ าถึงข้ อมูลข้ าวสาร การรับรู้ของผู้บริโภค
ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริ โภคข้ าวอินทรี ย์เป็ นประจา
เพราะจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่มีความละเอียด รวมถึงจะได้ ข้อเสนอแนะใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ ง
แก้ ไขผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริโภคในแต่ละช่องทาง
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ภาคผนวก

89

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษา

90

แบบสอบถามเลขที่……………

แบบสอบถาม
เรื่ อง พฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจาแนกตามช่องทางการจาหน่าย
คาชี ้แจง แบบสอบถามนี ้เป็ นข้ อมูลส่วนหนึ่งในการทาค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยา
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทังนี
้ ้ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ รับจากการตอบแบบสอบถามทังหมดจะถู
้
กเก็บเป็ นความลับไม่มี
การเปิ ดเผยใดๆ แต่จะรวบรวมวิเคราะห์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในภาพรวมเท่านัน้ เพื่อศึกษาและเป็ น
ประโยชน์ทางด้ านวิชาการต่อไป โดยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี ้
ส่ วนที่ 1 พฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์
ส่ วนที่ 3 การวัดการรับรู้และความคิดเห็นของผู้บริโภค
ส่ วนที่ 4 การวัดความเอาใจใส่ด้านสุขภาพของผู้บริโภค
ส่ วนที่ 5 คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล

ส่ วนที่ 1 พฤติกรรมการซือ้ ข้ าวอินทรี ย์
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่อง
1. ท่านเคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์หรื อไม่

ไม่เคยซือ้ (ตอบคำถำมในส่วนที่ 1.1)
เคยซือ้ (ตอบคำถำมในส่วนที่ 1.2)

หน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง
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ส่ วนที่ 1.1 สาหรับผู้ท่ ไี ม่ เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่ อง

หน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง

1. เหตุผลที่สาคัญที่สดุ ที่ท่านไม่เคยซื ้อข้ าวอินทรี ย์ (ตอบเพียงข้ อเดียว)

ไม่เห็น

รำคำแพงเกินไป

ไม่มคี วำมจำเป็นต้องซือ้

หำซือ้ ยำก
อืน่ ๆ โปรดระบุ..................

ไม่มีควำมรูเ้ กีย่ วกับสินค้ำ

2. บุคคลใดที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อข้ าวอินทรี ย์มากที่สดุ ถ้ าท่านจะซื ้อข้ าวอินทรี ย์

ตนเอง

เพือ่ น

สมำชิกในครอบครัว

พนักงำนขำย

อืน่ ๆ โปรดระบุ..........................
3. ท่านเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในราคาที่สงู กว่าข้ าวทัว่ ไปกี่เปอร์ เซ็นต์
ตำ่ กว่ำ 10%

10 - 20%

21 - 30%

30 % ขึ้นไป

4. แหล่งข้ อมูลใดที่ทา่ นสะดวกในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวข้ าวอินทรี ย์
หนังสือ/นิตยสำร
แผ่นพับ/ใบปลิว

กำรบอกต่อปำกต่อ
ปำก ศน์
โทรทั

งำนแสดงสินค้ำ

วิทยุ

อืนๆ โปรดระบุ..........................
อินเตอร์เน็ต
5. สิ่งใดที่สาคัญที่สดุ ในการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ (ตอบเพียงข้ อเดียว)
รำคำ

คุณภำพของสินค้ำ

ควำมสะดวกในกำรซือ้ สินค้ำ

กำรส่งเสริมกำรตลำด
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6. แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของท่าน

ซือ้ แน่นนอน

มีแนวโน้มจะซือ้

มีแนวโน้มจะไม่ซอื้

ไม่ซอื้ แน่นนอน

7. ข้ อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 2.2 สาหรับผู้ท่ เี คยซือ้ อินทรี ย์
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่ อง

หน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง

1. เหตุผลที่สาคัญที่สดุ ในการบริโภคสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ในครัง้ แรกของท่าน (ตอบเพียงข้ อเดียว)

มั่นใจถึงควำมปลอดภัย

ให้ควำมสำคัญกับสุขภำพ

ตำมกระแสนิยม

เพือ่ ต้องกำรทดลองบริโภค

เพือ่ สิง่ แวดล้อม

อืน่ ๆ..........................

2. ท่านจะนึกถึงข้ าวอินทรี ย์อนั ดับแรกเมื่อต้ องการที่จะซื ้อข้ าวใช้ หรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

3. ถ้ าท่านนึกถึง ข้ าวอินทรี ย์ ท่านจะนึกถึงอะไร
ปลอดภัย ปลอดสำร
สุขภำพดี ร่ำงกำยแข็งแรง
พิอืนษ่ ๆ................................
100%
ควำมสดใหม่ รสชำติ

อร่อยสว่ นสาคัญต่อการเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของท่าน
4. ใครมี

ตนเอง

เพือ่ น

สมำชิกในครอบครัว

พนักงำนขำย

อืน่ ๆ โปรดระบุ.................

สิง่ แวดล้อมที่ดี
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5. ความถี่ในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของท่าน

1 - 5 กิโลกรัม/เดือน

6 - 10 กิโลกรัม/เดือน

11 - 15 กิโลกรัม/
มำกกว่ำ 16 กิโลกรัม/เดือน
เดือน
6. ขนาดบรรจุ
ภณ
ั ฑ์ในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์

1 กิโลกรัม

2 กิโลกรัม

3 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม

5 กิโลกรัม

6 กิโลกรัมขึน้ ไป

7. ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมในการซื ้อข้ าวอินทรี ย์

ต่ำกว่ำหรือเท่ำกับ 50 บำท
51 - 80 บำท

81 - 110 บำท

111 - 140 บำท

140 บำทขึน้ ไป

8. ท่านซื ้อข้ าวอินทรี ย์ในสถานที่จาหน่ายใด

ตลำดระบบสมำชิก (ซือ้ โดยตรงระหว่ำงเกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค)
ตลำดช่องทำงเฉพำะ (ซูเปอร์มำร์เก็ตเกษตรอินทรีย์รำ้ นนำวิลิต , ร้ำนเลมอนฟำร์ม , ร้ำนไทสบำย)
ตลำดทัว่ ไป (Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, และ Siam Paragon )

ตลำดนัด
อืน่ ๆ.....................
9. จากคาถามข้ อ 8. เหตุใดท่านจึงเลือกซื ้อข้ าวอินทีย์ในสถานที่นนั ้

รำคำไมแพง

หำซือ้ ง่ำย

เดินทำงสะดวก

ช่วยเกษตรกร

มัน่ ใจในคุณภำพ

สำมำรถซือ้ สินค้ำอืน่ ๆได้ด้วย
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10.ข้ าวอินทรี ย์ชนิดใดที่ท่านเลือกซื ้อ

ข้ำวขำว (ข้ำวขำวเหลืองปะทิว,ข้ำวขำวเจ็กเชยเสำไห้)
ข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวหอมมะลิ 105, ข้ำวหอมมะลิทงุ่ กุลำ)

ข้ำวเหนียว (ข้ำวเหนียวพันธุ์ กข.6, ข้ำวเหนียวเขำวงกำฬสินธุ)์
ข้ำวเพือ่ สุขภำพ (ข้ำวทีไ่ ม่ผ่ำนกำรขัดสี เช่น ข้ำวกล้อง, ข้ำวไรซ์เบอร์ร,ี ข้ำวมันปู, ข้ำวสังข์หยดพัทลุง)

อืน่ ๆ.....................
11. ช่วงเวลาใดที่ท่านจะไปเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์

ช่วงกลำงวัน 11.30 - 13.00 น.

ช่วงเช้ำ ก่อน 11.30 น.

ช่วงเย็น หลัง 16.00
12. แนวโน้ มครัง้ ต่อไป ท่านจะซื ้อข้ าวอินทรี ย์หรื อไม่น.

ช่วงบ่ำย 13.01 - 16.00 น.
ซือ้

ไม่ซอื้

ไม่แน่ใจ

13. ถ้ าท่านสามารถซื ้อข้ าวอินทรี ย์กบั ผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่ถกู กว่าท้ องตลาด ท่านจะซื ้อหรื อไม่

ซือ้

เฉยๆ

ไม่ซอื้ เพรำะ...........................
เพรำะ

14. แล้ วท่านจะแนะนาให้ ผ้ อู ื่นมารับประทานและซื ้อข้ าวอินทรี ย์หรื อไม่

แนะนำ เพรำะ..............................
ไม่แนะนำ เพรำะ..........................
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกซือ้ ข้ าวอินทรี ย์
ในส่วนที่ 2 นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ใส่ตวั เลขเรี ยงลาดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลแต่ละ
ด้ านในการตัดสินใจเลือกซื ้อข้ าวอินทรี ย์ของท่าน โดย 1 สาคัญน้ อยที่สดุ , 2 = สาคัญน้ อย, 3 สาคัญปาน
กลาง, 4 = สาคัญมาก, 5 = สาคัญมากที่สดุ ,
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
1
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะสะอาด
2. บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีบอกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
3. บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีฉลากบอกวันหมดอายุ
4. บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความสวยงาม
5. ผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรองมาตราฐาน
6. มียี่ห้อระบุชดั เจน
ปั จจัยด้ านราคา (Price)
1. ประโยชน์ที่ได้ รับคุ้มค่ากับเงินที่จา่ ยไป
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
4. ผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคาให้ เลือก
5. มีปา้ ยราคาบอกชัดเจน
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Distribution Chanel)
1. ทาเลที่ตงสะดวก
ั้
หาง่าย
2. มีบริการส่งถึงบ้ าน
3. มีการระบุวนั เวลาเปิ ด – ปิ ด ที่แน่นอน
4. มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ

ระดับความสาคัญ
2
3 4

5
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ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด

ระดับความสาคัญ
1

2

3

4

5

การวางแผนการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
1. มีเครื่ องมือส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก
แถมเพื่อแนะนา สินค้ า
2. มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
อินเตอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา
3. มีพนักงานคอยให้ คาแนะนาสินค้ า
4. มีการโฆษณา ณ จุดขาย
5. มีสินค้ าตัวอย่างแจกเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคทดลอง
6. การจัดขายผลิตภัณฑ์เป็ นเซทร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ส่ วนที่ 3 การวัดการรั บรู้ และความคิดเห็นของผู้บริโภค
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่ องว่ างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด โดย
มีความหมายในการเลือก ดังนี ้
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น ไม่เห็นด้ วย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น ไม่แน่ใจ
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น เห็นด้ วย
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ข้ อความ

ความคิดเห็น
1 2 3 4 5

1. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ าวอินทรี ย์
ฉันมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรแบบอินทรี ย์
ฉันมีความเข้ าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริ โภคข้ าวอินทรี ย์
ฉันสามารถบอกความแตกต่างได้ ระหว่างข้ าวอินทรี ย์กบั ข้ าวทัว่ ไป
2. การรั บรู้ ด้านความปลอดภัย
ข้ าวอินทรี ย์เป็ นสินค้ าที่ดีตอ่ สุขภาพ เพราะไม่มม่ ีสารพิษ ตกค้ าง
ข้ าวอินทรี ย์ต้องได้ รับการรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเท่าน้ น
ท่านคิดว่าการติดฉลาก Organic เป็ นสินค้ าเกษตรอินทรี ย์
ข้ าวอินทรี ย์มีความปลอดภัยมากกว่าข้ าวทัว่ ไป
ข้ าวอินทรี ย์ชว่ ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้ เจ็บ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ ด้านสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ชว่ ยลดการทาลายความสมบูรณ์ของดิน
การซื ้อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรี ย์เป็ นส่วนหนึง่ ที่จะช่วยรักษาสิงแวดล้ อม
ข้ าวอินทรี ย์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ข้ าวอินทรี ย์ชว่ ยปกป้องสิ่งแวดล้ อมจาก สารเคมีที่เป็ นอันตราย

ส่ วนที่ 4 การวัดความเอาใจใส่ ด้านสุขภาพของผู้บริโภค
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่ องว่ างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด โดย
มี ความหมายในการเลือก ดังนี ้
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น น้ อยที่สดุ
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น น้ อย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น ปานกลาง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น มาก
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทา่ น มากที่สดุ
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ข้ อความ

ระดับความสาคัญ
น้ อยที่สุด

น้ อย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ ด้านสุขภาพ
ฉันเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีสารเคมี
ฉันให้ ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง
ฉันให้ ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคน
ในครอบครัว
สุขภาพที่ดีเริ่มต้ นจากการรับประทานอาหารที่ดี
การบริ โภคข้ าวอินทรี ย์เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
ฉันเลือกข้ าวอินทรี ย์ เพราะฉันให้ ความสาคัญกับ
สุขภาพ
การบริ โภคข้ าวอินทรี ย์ ทาให้ สขุ ภาพดี ไม่ต้องพึง่
หมอ

ส่ วนที่ 5 คุณลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ

ชำย

หญิง

2. อายุ

15 - 24 ปี
35 - 44 ปี

25 - 34 ปี
45 - 54 ปี

55 ปีขนึ้ ปี

สมรส

หย่ำร้ำง

3. สถานภาพ

โสด

4. จานวนสมาชิกในครอบครัว...................คน จานวนบุตร.................... คน

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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5. ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษำตอนต้นหรือต่ำกว่ำ

มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

6. อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษำ

รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

พนักงำนเอกชน

พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

อืน่ ๆโปรดระบุ.....................

7. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ำกว่ำหรือเทียบเท่ำ 10,000 บำท

10,001 - 30,000 บำท

30,001 - 50,000 บำท

50,001 - 80,000 บำท

80,001 บำทขึน้ ไป

อืน่ ๆ...........

ส่วนที่ 6 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
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ประวัตกิ ารศึกษาและการทางาน

ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
ตาแหน่งหน้ าที่การทางานในปัจจุบนั
สถานที่ทางาน

นางสาวระวิวรรณ หาหงษ์
วันที่ 20 เมษายน 2535
จังหวัดสุรินทร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อจัดจ้ าง
สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

