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แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในวยัทาํงาน 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

( MOTIVATION  FOR CONSUME ORGANIC RICE ON WORKING AGE 

OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS )  

สุภคั  ภกัดีโต1 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ คือ เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

คือผูบ้ริโภคในวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาย ุ20 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 

คน เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  การแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency 

Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม

โดยใชค้่า t-test (Independent Sample t-test) ค่า F-test (One-way ANOVA) ค่า MRA 

(Multiple Regression Analysis) ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่เพศ 

อาย ุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้และจาํนวนสมาชิก  

______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น  

เหตุผลในการเลือกซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ เจาะจงยี่ห้อ   แหล่งท่ีซ้ือ  อิทธิพลในการ

เลือกซ้ือ  และระยะเวลาท่ีเร่ิมบริโภค มีผลต่อแรงจูงใจในการปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ์ และ

ตราสินคา้  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู ้บริโภคในวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์ผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้  

ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

แรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ:  ขา้วอินทรีย,์ แรงจูงใจ, วยัทาํงาน 

ABSTRACT 

The purpose of this independent is to study demographic factors that related 

to effect on the motivation of consumers to organic rice and working in Bangkok 

and its vicinity , to study the relationship of the consumer behavior that  affect the 

motivation of consumers to organic rice and working in Bangkok and its vicinity  

and to study the relationship of the marketing mix factors that affect the motivation 

of consumers to organic rice and working in Bangkok and its vicinity. 

The sample group used in this study. The working-age consumers. In Bangkok, and 

age 20 years and over 400 tools used in this study include frequency (Frequency 

Distribution) and percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation 

(Standard Deviation) between the variables and testing hypotheses on the 

parameters by using the t-test (Independent Sample t-test) the F-test (One-way 

ANOVA) and MRA (Multiple Regression Analysis) test at 95% confidence level. 
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           From the study , the research revealed that the following ; The study found 

that different demographic factors, including gender, age, education, marital status, 

occupation, income and number of members affect incentives for organic rice 

consumers in working in Bangkok and surrounding provinces with different 

statistical. Consumer  behavior  including different reasons for buying , frequency , 

specific brand ,influence in the purchase  and start time consuming related with 

motivation for consume organic rice on working age of consumers in working in 

Bangkok and surrounding provinces with different statistical significance. Factors 

include the marketing mix such as the product, including the product's packaging 

and  brand  ,pricing ,marketing and promotion affect incentives for organic rice 

consumers in working in Bangkok and surrounding provinces with different 

statistical significance at the 0.05 level.  

KEY WORD:  ORGANIC RICE , MOTIVATION , WORKING AGE  

บทนํา 

ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัต่อประเทศไทยมาโดยตลอด เน่ืองจาก

เป็นอาหารหลกัของคนไทย และยงัเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรในหลายพื้นท่ี พื้นท่ี

ถือครองทางการเกษตรกวา่ร้อยละ 50 เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว นาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ

กวา่ 210,338 ลา้นบาท (เวป็ไซดส์ถาบนัอาหาร, 2554)  การผลิตแบบเกษตรอินทรียย์งั

เป็นระบบการผลิตท่ีคาํนึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติ แม้ว่าตลาด

เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยยงัเป็นตลาดของผูผ้ลิต แต่ความนิยมในผลิตผลเกษตร

อินทรียใ์นปัจจุบนัน้ีมีแนวโน้มสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศด้วยอตัราการขยายตวั

เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 ต่อปี (เวป็ไซด์สหกรณ์กรีนเนท, 2554) เน่ืองดว้ยกระแสท่ี

ผูบ้ริโภคกาํลงัต่ืนตวัเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั ประกอบกบันโยบายสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ  

จากการสนับสนุนของภาครัฐและการขยายตัวทางการตลาดส่งผลให้

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียข์องไทยจาํนวนมากเกิดการรวมกลุ่มและพฒันาจากการ
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ปลูกขา้วทัว่ไปท่ียงัมีการใชส้ารเคมีเขา้สู่การเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียเ์พื่อ

จาํหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภคในนามของกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงอุปสรรคท่ีสําคญัของกลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย ์คือ การขาดขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนการตลาดและการ

กาํหนดกลยุทธ์ท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคขา้วอินทรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดคือกลุ่มผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร  ดงันั้น การศึกษาถึงแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์อง

ผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อให้กลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย ์สามารถนาํขอ้มูลจากศึกษาไปใชใ้นการวางแผนการตลาด 

การกาํหนดกลยทุธ์ การปรับปรุงผลิตผลในอนาคต  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรีย ์

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรีย ์

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาด กบัแรงจูงใจใน

การบริโภคขา้วอินทรีย ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วอินทรียส์ามารถนาํผลการศึกษา

ไปใช้ในการวางแผนการตลาด การกาํหนดกลยุทธ์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการ

ส่งเสริมการขาย ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.หน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตร

อินทรียส์ามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัเกษตรกรผูผ้ลิต

ขา้วอินทรียท์ัว่ไปและกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย ์และสามารถศึกษาขยายผลได้

ต่อไป 
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สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ  อาชีพ รายได ้

สถานภาพ  การศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรีย์ท่ี

แตกต่างกนั 

2.ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการบริโภคขา้วอินทรียท่ี์แตกต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์และตราสินคา้  ดา้นราคา  ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียท่ี์แตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

              ตวัแปรอิสระ                                                                  ตวัแปรตาม 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

-เพศ   - อาย ุ  -อาชีพ  

-จาํนวนสมาชิก                    

-รายได ้  - สถานภาพ    

-การศึกษา   

 

ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภค                                                         

-เหตุผลในการเลือกซ้ือ       

- ความถ่ีในการซ้ือ 

- ปริมาณในการซ้ือ 

- เจาะจงยีห่้อ 

- แหล่งท่ีซ้ือ 

- อิทธิพลในการเลือกซ้ือ 

- ระยะเวลาท่ีเร่ิมบริโภค 

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด                                                          

-ดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ 

 บรรจุภณัฑ ์และตราสินคา้ 

-ดา้นราคา     

-ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย    

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

แรงจูงใจในการ

บริโภคข้าวอนิทรีย์ 
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แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในคร้ังน้ี

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 สหกรณ์กรีนเนท, 2554  สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ สรุปความหมาย

ของเกษตรอินทรียไ์วว้่า “ระบบการผลิตท่ีให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพ

ดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ท่ี แทนท่ี

จะใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้

พืน้บ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีเป็นธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกผู้คนและส่ิงมีชีวิตต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง”  

สําหรับประเทศไทย หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการกาํหนด

มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย คือ สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า “เกษตร

อินทรีย”์ ตาม มกอช. 9000-2546  วา่ “ ระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์

รวมท่ีเกือ้หนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้

วัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์และ

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความ

ระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพท่ีสําคัญของการผลิต

ในทุกขัน้ตอน” 

 กรมวิชาการเกษตร ,2554  ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วอินทรีย ์(Organic rice) 

ว่าเป็นขา้วท่ีได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์(Organic farming หรือ Organic 

Agriculture) ท่ีหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี หรือ สารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมและกาํจดัวชัพืช สารป้องกนักาํจดัโรค

แมลงศตัรูขา้ว และฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกิดจากการตดัต่อ

ทางพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms; GMOs) รวมทั้งเนน้เร่ืองของการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษา

สมดุลธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอยา่งย ัง่ยนื  

 สถาบนัยุทธศาสตร์การค้า, 2550 ตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 4  ของปริมาณขา้วอินทรียท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมด โดยขา้วอินทรีย์

ท่ีจาํหน่ายในประเทศมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)  

ร้านจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียโ์ดยเฉพาะ และจาํหน่ายในร้านคา้ชุมชนท่ีเป็นแหล่ง

ผลิต  โดยราคาข้าวอินทรียท่ี์จาํหน่ายในร้านคา้ชุมชนจะมีราคาขายตํ่ากว่าในร้าน

จาํหน่ายประเภทอ่ืน แต่ยงัมีราคาท่ีสูงกวา่ราคาขา้วสารแบบบรรจุถุงท่ีจาํหน่ายทัว่ไป  

 Walters (1978) แรงจูงใจ คือ บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผล

ทาํใหบุ้คคลตอ้งกระทาํ หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย” 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดอ้ธิบายถึง ธรรมชาติของแรงจูงใจไวว้า่ “แรงจูงใจ

เป็นส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค” ธรรมชาติของแรงจูงใจ (Nature 

of Motive) ของมนุษย ์ 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (2554) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด ท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละใชร่้วมกนัเพื่อสนอง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย อนัจะประกอบดว้ยเคร่ืองมือ คือ 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์รเสนอขายต่อผูบ้ริโภค เพื่อ

สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ  

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายสําหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงเป็น

มูลค่า (Value) ในรูปของเงินตรา ดงันั้น ลกัษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเป็นมูลค่าของ

สินคา้และบริการ (2) ราคาเป็นจาํนวนเงินและส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึง

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

3. การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์าร

ไปยงัตลาดเป็นกิจกรรมท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายและมีโครงสร้างของ

ช่องทาง  
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่ง

ผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี

หลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้เพียงหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือรวมกันตามหลักการ

เลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 

IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์และคู่แข่งขนัโดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั  

 ศุภกร เสรีรัตน์ (2544) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช้สินคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านกระบวนการ

แลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว  

 ธงชยั สันติวงศ์ (2535) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การ

วเิคราะห์ เพื่อใหท้ราบถึง สาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพลเหนือและทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการเขา้ใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ท่ีมีผลจูงใจหรือกาํกบัการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคน้ีเองท่ีจะทาํให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้ําเร็จผล 

ดว้ยความสามารถชกันาํและหวา่นลอ้มให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และมีความจงรักภกัดีท่ีจะ

ซ้ือซํ้ าคร้ังอยา่งต่อเน่ือง  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538)ใหค้าํจาํกดัความของลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

(Demographic) วา่ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว 

รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีช่วยกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อ

การกาํหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  

มลทิวา  โสมะ (2552:80) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ทศันคติของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อขา้วอินทรีย”์ ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี   มีอาชีพรับราชการ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 30,001- 

40,000 บาท และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป  โดยจากการศึกษา

พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือข้าวสารบรรจุถุงขนาดกลาง 5 
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กิโลกรัม โดยจะซ้ือขา้วสารแบบบรรจุถุง ความถ่ี 2 คร้ัง ต่อเดือน โดยซ้ือคร้ังละ 2 ถุง 

และชนิดขา้วท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ ขา้วกลอ้ง  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผูท่ี้รู้จกัขา้วอินทรีย ์ ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีผูต้อบท่ีเคยซ้ือขา้วอินทรีย ์ โดยจะซ้ือขา้ว

อินทรียแ์บบไม่เจาะจงยี่ห้อ และจะเลือกซ้ือขา้วอินทรียบ์างคร้ังท่ีพบว่ามีจาํหน่าย 

สําหรับเหตุผลในการซ้ือ คือ ห่วงใย จากการศึกษาในองค์ประกอบดา้นแนวโน้ม

พฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้จะซ้ือขา้วอินทรียใ์นอนาคต โดยมี

เหตุผลการซ้ือ คือ ขา้วอินทรียป์ลอดภยัต่อสุขภาพและมีประโยชน์    

ระเบยีบวธีิวจัิย   

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในวยัทาํงาน 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 20 ปีข้ึนไป มีกาํลงัซ้ือ และสามารถเลือกซ้ือขา้ว

อินทรีย์ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้ งเคยซ้ือข้าวอินทรีย์  ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova: F-test) และ

การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี 

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้ ํ่าวา่ 

10,000 บาทต่อเดือน และมีสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน 

สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือขา้วอินทรีย์มาบริโภค ส่วนใหญ่

เลือกซ้ือขา้วอินทรีย ์เพื่อสุขภาพท่ีดี ความถ่ีในการซ้ือคือเดือนละคร้ัง ปริมาณการซ้ือ

คือ 2 กิโลกรัมต่อคร้ัง มกัเจาะจงยี่ห้อขา้วอินทรียท่ี์ซ้ือบริโภค แหล่งซ้ือขา้วอินทรีย์

บริโภคคือ ซ้ือจากร้านขายสินคา้ราคาถูก (Discount Store) ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
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ขา้วอินทรียข์องกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคคลในครอบครัว มีระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมบริโภคขา้ว

อินทรียค์ร้ังแรกถึงปัจจุบนัคือ นอ้ยกวา่ 1 ปี 

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ต่อ

แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอนิทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดงัน้ีดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่ให้ความสําคญัเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยให้

ความสําคญักบัประโยชน์ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือคุณภาพผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา พบวา่ใหค้วามสาํคญัเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัขา้วอินทรีย์

ระบุราคาให้เห็นชดัเจนมากท่ีสุด ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย พบวา่ให้ความสําคญัเฉล่ีย

ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัเร่ืองการมีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหลกัและ

ร้านคา้สุขภาพมากท่ีสุด  ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่าให้ความสําคญัเฉล่ียในระดบั

ปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํขา้วอินทรีย์

มากท่ีสุด  

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของแรงจูงใจในการบริโภคข้าว

อนิทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง   

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั

แรงจูงใจการบริโภคข้าวอินทรีย์พร้อมหุงในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัเร่ืองขา้วอินทรียใ์หคุ้ณค่าทางโภชนาการมากกวา่ขา้วทัว่ไปมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่เพศ อาย ุ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิก มีผลต่อแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนั พบว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น  เหตุผลในการเลือกซ้ือ  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.000 /   

อาย ุ 0.001 / 

 ระดบัการศึกษา 0.000 / 

 สถานภาพ 0.001 / 

 อาชีพ 0.000 / 

 รายได ้ 0.000  / 

 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 0.000 /  

 เหตุผลในการซ้ือ 0.003 /  

 ความถ่ีในการซ้ือ 0.002  / 

 ปริมาณในการซ้ือ 0.076 

 

 / 

การเจาะจงยีห่อ้ในการซ้ือ 0.000 /   

แหล่งท่ีซ้ือ 0.001 / 

 อิทธิพลในการเลือกซ้ือ 0.000 / 

 ระยะเวลาท่ีเ ร่ิมบริโภคคร้ังแรกถึง

ปัจจุบนั 0.000 / 
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ความถ่ีในการซ้ือ เจาะจงยี่ห้อ   แหล่งท่ีซ้ือ  อิทธิพลในการเลือกซ้ือ  ระยะเวลาท่ีเร่ิม

บริโภค มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 และสมมติฐานที ่3 

ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในวัย

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ 

(enter multiplier regression analysis) 

ตวัแปร B SEb ß t Sig 

(Constant) .222 .125 
 

1.777 .076 

คุณภาพผลิตภณัฑ ์ .086 .047 .084 1.849 .065* 

ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ 

บรรจุภณัฑ์ 

ตราสินคา้ของขา้วอินทรีย ์

ดา้นราคา 

1.191 

-.116 

.136 

.407      

 

.041 

.046 

.048 

.047 

.226 

-.116 

.127 

.396 

4.650 

2.523 

2.834 

8.670 

 

.000 

.012 

.005 

.000 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .166 .038 .171 4.333 .000 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(x4) .126 .035 .122 3.605 .000 

R          =        0.914 

     R2         =        0.835                                         

 SEE      =       0.888 

     

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประโยชน์

ผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคใน
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วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือขา้วอินทรีย์

บริโภคคือ ซ้ือเพื่อสุขภาพท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์

(Product Buying Motive ) ของเสรี วงษม์ณฑา (2542) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามกาํลงัอาํนาจซ้ือท่ีมีอยูเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการของ

พวกเขา อย่างไรก็ดีผูบ้ริโภคยงัตดัสินใจซ้ือขา้วอินทรียด์ว้ยเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีรองลงมา 

ได้แก่ อยากทดลองบริโภค ซ้ือเพราะเพื่อนแนะนํา และซ้ือเพราะใส่ใจในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการซ้ือเพราะอยากทดลองบริโภค และซ้ือเพราะเพื่อนแนะนาํ แสดง

ให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยงัไม่ทราบหรือไม่มัน่ใจในคุณค่าและประโยชน์ของการบริโภค

ขา้วอินทรียอ์ย่าง ดงันั้น จึงควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์คุณลกัษณะพิเศษหรือจุดเด่น

ของขา้วอินทรียใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน ทั้งตวัผลิตภณัฑ์และขั้นตอนการผลิต

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากในประเด็นดงักล่าวกาํลงัเป็นกระแสท่ีไดรั้บความ

นิยมสูงในปัจจุบนั ดา้นปริมาณการซ้ือขา้วอินทรียบ์ริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังละ 

2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลทิวา โสมะ (2552:80) ท่ี

ศึกษาเร่ือง “ทศันคติของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อขา้วอินทรีย”์ ส่วน

ดา้นสถานท่ีซ้ือพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัซ้ือขา้วอินทรียจ์ากห้างสรรพสินคา้ 

(Department Store) และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของมลทิวา โสมะ (2552:80) อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผูบ้ริโภค

เขา้ถึงเป็นจาํนวนมาก ได้แก่ ร้านขายสินคา้ราคาถูก (Discount Store) และร้านคา้

ออนไลน์ ซ่ึงหากผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการมุ่งเน้นการจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทาง

ดงักล่าว โดยอาจดาํเนินการควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ก็น่าจะทาํใหส้ามารถเพิ่มยอดขายขา้วอินทรียใ์นวงกวา้งได้

มากข้ึน ดา้นผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ

เป็นหลกั ดงันั้นการมุ่งเนน้การทาํตลาดผา่นส่ือจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไป อยา่งไร
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ก็ดีในดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลก็ไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัเฉพาะกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจ

สูง เช่น กลุ่มท่ีเป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แต่ควรสร้างความเขา้ใจในวงกวา้งให้กบับุคคลรอบขา้ง

ดว้ย เน่ืองจากส่ือบุคคลเหล่าน้ีต่างก็มีความสาํคญัแมจ้ะไม่เท่ากบัส่ือหลกัก็ตาม 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีพบวา่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการบริโภค

ข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้ของขา้วอินทรีย ์และปัจจยัส่วนประสม

การตลาดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

เป็นไปตามทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, 2554) ท่ีอธิบายวา่ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตจึงต้องมุ่งเน้นการพฒันาปัจจยัต่างๆ ให้ดีข้ึนและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคยิ่งข้ึน โดยปัจจยัดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ควร

มุ่งเนน้การพฒันาขา้วอินทรียใ์ห้ไดต้ามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ เล่ม 1: การ

ผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาํหน่าย เกษตรอินทรีย ์(มกอช. 9000:2546) ของ

สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ผูบ้ริโภค และควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) เพื่อให้มี

ตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได้ และมีราคาเหมาะสมอยู่ในวิสัยท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้

นอกจากน้ีควรมุ่งเน้นการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั เพื่อให้สามารถเปิดตลาดได้

กวา้งข้ึนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจดัโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด และเพิ่ม

ช่องทางการจัดจาํหน่ายท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ทั้ งน้ี ภาครัฐควรมีมาตรการ

ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตพฒันาเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียม์ากข้ึน โดยการให้ความรู้และ

คาํปรึกษาแนะนาํในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้ง

จดัหาช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผูผ้ลิตเกิดการพฒันา

ศกัยภาพและมีความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เก่ียวกบัขา้ว

อินทรีย ์ดงัน้ี 

1. ภาคธุรกิจ ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายขา้วอินทรีย ์ควรหากลยุทธ์ด้าน

การตลาดท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดกบัผูบ้ริโภคเพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันา 

ปรับปรุง และนาํมาใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการ โดยผูป้ระกอบการและผูผ้ลิต

ขา้วอินทรียค์วรมุ่งเน้นการพฒันาในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื่อให้ผูบ้ริโภคทุก

กลุ่มสามารถเขา้ถึงสินคา้น้ีได ้ การระบุราคาให้เห็นชดัเจน และการส่งเสริมการตลาด

ท่ีควรเน้นสร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและต่อส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค 

2. ภาครัฐ ควรให้การส่งเสริม สนบัสนุนเร่ืองการผลิต และจดัจาํหน่าย

ให้กับเกษตรกรท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ และมีส่วนช่วยในการสร้างความตระหนักถึง

คุณประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคขา้วอินทรีย ์ท่ีแมมี้ราคาสูงกวา่ขา้วทัว่ไป แต่

ให้คุณประโยชน์ต่อตนเอง เช่นเร่ืองไม่มีสารตกคา้งท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ต่อสังคม คือ

สนบัสนุนใหเ้กิดวถีิอินทรียท่ี์มีความพอเพียง  และต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะในระบบการ

ผลิตขา้วอินทรียจ์ะไม่มีสารเคมีมาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นจะช่วยลดผลกระทบของเคมีจาก

ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ท่ีจะตกคา้งในดิน และนํ้า เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นภูมิภาค ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้สามารถ

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งมากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ทนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรีย ์ได้แก่ 

คุณภาพผลิตภณัฑ์ ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้ของขา้วอินทรีย ์ 
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