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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	1)	ศึกษาความแตกต่างของช่วงอายุผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการซื้อ

สนิค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ี	2)	ศกึษาระดบัการให้ความส�าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	3)	ศกึษา

ระดับทัศนคติของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์	4)	ศึกษาระดับความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	และ	

5)	 ศึกษาขนาดของผลกระทบในปัจจัยทางการตลาดและทัศนคติที่มีต่อความต้องการซ้ือสินค้าธัญพืชประเภท

ข้าวอนิทรีย์	กลุม่เป้าหมายเป็นผูบ้รโิภคทีมี่ความต้องการซือ้สนิค้าธญัพืชประเภทข้าวอนิทรย์ีในกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล		ทีม่อีาย	ุ41	ปีขึน้ไป	ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมูลจ�านวน	450	ตวัอย่าง	วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	(Quantitative	analysis)	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	deviation)	และแบบจ�าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ	(Multiple	regression)

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้บริโภคท่ีมีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 มีความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

เพื่อบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผู้บริโภคช่วงอายุ	40-44	ปี	และผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	60	ปี

ขึ้นไป	 มีความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมากกว่าผู้บริโภค											

ช่วงอายุ	50-54	ปี	และช่วงอายุ	40-44	ปี	ตามล�าดับ	โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์											

(X	=	3.65)	ทัศนคติด้านการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม	(X	=	4.17)	มากที่สุด	และมีความต้องการซื้อสินค้าธัญพืช

ประเภทข้าวอินทรีย์อยู่ในระดับมาก	 (X	=	 4.11)	 รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืช

มากที่สุด	คือ	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา	(b=0.241)	และปัจจัยทัศนคติด้านแนวโน้มพฤติกรรม

การบริโภคอาหารอินทรีย์	(b=0.416)

ค�ำส�ำคัญ:	ความต้องการซื้อ,	อาหารอินทรีย์,	ข้าวอินทรีย์

ABSTRACT
	 The	purpose	of	this	is	research	were	1)	to	study	the	purchase	demand	of	consumer	of	

different	 age	 groups	 for	organic	 rice	products,	 2)	 to	 study	 the	 level	of	 importance	 in	 the								

marketing	 factors	 toward	 the	purchase	 for	grains	of	organic	 rice	products,	3)	 to	 study	 the	

level	of	consumer	attitudes	toward	the	purchase	demand	for	grains	of	organics	rice	products,	
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4)	to	study	the	level	of	purchase	demand	grains	of	organic	rice	product,	and	5)	to	study	the	

impact	of	marketing	factors	and	attitudes	toward	the	level	of	purchase	demand	for	grains	of	

organic	rice	product.	The	target	groups	who	bought	organic	rice	products	(41	years	of	age	and	

over)	live	in	the	Bangkok	Metropolitan	Region.	Questionnaires	were	distributed	to	450	samples.	

The	quantitative	analysis	method	was	used	to	analyze	the	mean,	standard	deviation,	and	

multiple	regression	analysis.

	 The	result	showed	the	purchase	demand	for	the	health	benefit	for	grains	of	organic	

rice	products	of	consumer	60	years	of	age	and	older	were	greater	than	those	between	the	

ages	of	40	to	44,	and	the	purchase	of	demand	for	consumers	aged	60	years	and	over	for	grains	

rice	products	of	quality	were	greater	than	those	between	40	to	44,	and	50	to	54	years	of	age	

respectively.	The	factors	marketing	and	consumer	attitudes	most	important	were	the	product	

(X	 =	 3.65)	 and	 environmental	 awareness	 (X	 =	 4.17).	 The	 purchase	 demand	 for	 grains	 of														

organic	rice	products	most	affected	pricing	(b =	0.241)	and	the	trends	of	consumer	behavior	

toward	organic	food	(b=	0.416).

Keywords:	Purchase,	Organic	food,	Organic	rice

บทน�ำ
	 ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมสามารถเพาะปลูกและผลิตข้าว	ซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตร

ที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย	 มีคุณค่าทางโภชนาการ	 (Koseeyarat,	 2010)	 และการที่จะท�าให้ข้าวมีคุณภาพ												

ต้องอาศยัการดแูลในทกุขัน้ตอนของการผลติ	โดยเกษตรกรจะนยิมใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมใีนการดูแลผลผลติ	

ซึง่ท�าให้เกดิผลเสยีต่อร่างกายของเกษตรกรผูบ้รโิภค	รวมถงึเกดิปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อม	(National	Bureau	

of	 Agricultural	 Commodity	 and	 Food	 Standards,	 1994)	 รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาน้ี										

จึงได้ให้ความรู้กับเกษตรกรในการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์	 และพืชท่ีนิยมเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย	์											

ในไทยมากที่สุด	 คือข้าวซึ่งมีระบบการผลิตที่ให ้ความส�าคัญกับความยั่งยืนของธรรมชาติ	 อนุรักษ์																																														

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค	 เพื่อให้ได้อาหารท่ีมีคุณภาพปลอดจากสารเคมีที่เรียกว่า	 อาหารอินทรีย	์

หรือ	Organic	Food	(ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร,	2011)

	 สนิค้าอาหารอนิทรย์ีแบ่งออกเป็น	2	ประเภทตามสดัส่วนและวตัถดุบิจากการผลติพชืแบบเกษตรอนิทรย์ี	

ได้แก่	อาหารอนิทรย์ีทีไ่ด้จากธรรมชาต	ิ100	เปอร์เซน็ต์	และอาหารอนิทรีย์ทีใ่ช้สารเคม	ี5-30	เปอร์เซน็ต์	ยกเว้น

ยาฆ่าแมลง	 ปุ๋ยเคมี	 สารกระตุ้น	 และสารเร่งการเจริญเติบโต	 (Pongprot,	 2012)	 ตลาดสินค้าอาหารอินทรีย์	

ของโลกมีแนวโน้มในการขยายตัว	 เพราะผู้บริโภคให้ความส�าคัญต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น																					

ปี	 พ.ศ.	 2557	 มีมูลค่ารวมในตลาดสินค้าอินทรีย์ประมาณสองล้านล้านบาท	 โดยตลาดที่ส�าคัญ	 คือประเทศ

สหรัฐอเมริกา	มีมูลค่าประมาณหนึ่งล้านล้านบาท	และอันดับหนึ่ง	ได้แก่	สินค้าอินทรีย์ประเภทอาหารมีมูลค่า

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10.2	 เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปที่มีมูลค่าร้อยละ	 3.7	 และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี									

ซึง่แสดงถงึความสามารถในการจ�าหน่ายสนิค้าอาหารอนิทรย์ี	ส�าหรบัประเทศไทยตลาดข้าวอนิทรย์ีไทย	มมีลูค่า

ประมาณ	30	เปอร์เซน็ต์	ในตลาดต่างประเทศและมอีตัราการเจรญิเติบโตทีด่เีนือ่งจากพฤติกรรมการด�าเนนิชวีติ

ที่เปลี่ยนไป	 การตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	 แต่ประเทศไทยมีการเติบโต	 แต่ค่อนข้างช้า												
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มีมูลค่าประมาณ	3,100	ล้านบาท	(ASTV	Manager,	2014)	เกิดจากความไม่เข้าใจระหว่างอาหารอินทรีย์กับ

อาหารปลอดภัย	รวมถึงราคาของสินค้าที่แพงกว่าสินค้าทั่วไป	(ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้า

เกษตร,	2011)

	 การบรโิภคสนิค้าธญัพชืประเภทข้าวอินทรย์ียงัคงเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัผู้บรโิภค	ซึง่มข้ีอจ�ากัดในด้านราคา

ที่สูงและหาซื้อได้ยากเมื่อเทียบกับสินค้าอาหารทั่วไป	 รวมถึงผู้บริโภคยังขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้า					

อาหารอินทรีย์และการไม่เชื่อถือของการรับรองมาตรฐานอาหารอินทรีย์	 ท�าให้ผู ้บริโภคมีทัศนคติที่ไม่ดี																		

ต่อสินค้าอาหารอินทรีย์	 ซ่ึงทัศนคติของผู้บริโภคจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภค											

(Fotopoulos	 &	 Krystallis,	 2002)	 จากความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	 จึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการ													

ซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 โดยพื้นที่เป้าหมายในการท�าวิจัย	 คือ	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

สูงสุด	เท่ากับ	43,068	บาท	(National	Statistical	Office,	2014)	นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร	ยังมีจ�านวน

ประชากรสงูสดุในประเทศ	รวมถงึกลุม่ประชากรทีม่อีายตุัง้แต่	41	ปี	ทีบ่รโิภคอาหารอนิทรย์ี	(Sangkumchaliang	

&	Huang,	2012)	และกลุ่มประชากรช่วงอายุ	51-69	ปี	 (National	Statistical	Office,	2014)	ซึ่งเป็นกลุ่ม

ประชากรที่มีจ�านวนมากท่ีสุดในสังคมปัจจุบันและมีความสามารถในการจ่ายเงิน	 เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง

และคนรอบข้าง	(Bank	of	Ayudhya,	2014)	ดงันัน้	การศกึษาความต้องการซือ้สินค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ี	

จึงได้ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์	ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการ

ซื้อสินค้าธัญพืชในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนาตลาดสินค้าธัญพืชประเภท										

ข้าวอินทรีย์และรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาความแตกต่างของช่วงอายผุูบ้รโิภคต่อความต้องการซือ้สนิค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ี

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับการให้ความส�าคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าธัญพืชประเภท							

ข้าวอินทรีย์

	 3.	 เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 4.	 เพื่อศึกษาระดับความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 5.	 เพื่อศึกษาขนาดของผลกระทบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติต่อความต้องการ															

ซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

 สมมติฐำนกำรวิจัย

	 H
1
:	ช่วงอายุที่แตกต่างกันของผู้บริโภคส่งผลถึงความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 H
2
:	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 การส่งเสริม									

การตลาดส่งผลทางบวกต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 H
3
:	 ทัศนคติของผู้บริโภค	 ได้แก่	 การตระหนักถึงสุขภาพการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ความรู้							

ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรีย์	 ความรู้สึกในการบริโภคอาหารอินทรีย์	 แนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารอินทรีย์ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์
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ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 การวิจัยเรื่องความต้องการซ้ือสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริม						
และรณรงค์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอาหารอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค						
ทีใ่ส่ใจในสขุภาพและรกัษาสิง่แวดล้อม	ให้หนัมาบรโิภคอาหารอนิทรย์ีแทนอาหารทัว่ไป	อกีทัง้ช่วยเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตลาดให้กับสินค้าอาหารอินทรีย์	 สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์	 เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคตที่เพิ่มขึ้นด้วย	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 มีรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey			
research)	 โดยการใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผ่านเกณฑ์
ทดสอบความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	 มีค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	 หรือค่าความสอดคล้องระหว่าง							
ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา	 (Index	 of	 item	 objective	 congruence:	 IOC)	 อยู่ในช่วงระหว่าง	
0.60-0.88	 (Rovinelli	 &	 Hambleton,	 1977)	 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบัค	 (Cornbach’	 alpha													
coefficient)	ไม่ต�่ากว่า	0.70	ขึ้นไป	(Ebel,	Robert,	&	Frisbie,	1986)	ก�าหนดขนาดตัวอย่างจากการค�านวณ
ด้วยสูตรแบบไม่ทราบประชากร	(Cochran,	1953)	สุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	(Nonprobability	
sampling)	 ด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 คือ	 ผู้บริโภคสินค้าธัญพืช														

ภำพที่ 1		 กรอบแนวคิดการวิจัย

ลักษณะข้อมูลทั่วไป

•		เพศ	 	 	

•		อายุ

•		ระดับการศึกษาสูงสุด

•		อาชีพ

•		รายได้

•		จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

ทัศนคติ

•		การตระหนักถึงสุขภาพ

•		การตระหนักถึงปัญหา						

			สิ่งแวดล้อม

•		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	

			อาหารอินทรีย์

•		ความรู้สึกในการบริโภค

			อาหารอินทรีย์

•		แนวโน้มพฤติกรรมในการ	

			บริโภคอาหารอินทรีย์	

ส่วนประสมทำงกำรตลำด

•		ผลิตภัณฑ์

•		ราคา

•		ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

•		การส่งเสริมการตลาด

ควำมต้องกำรซื้อสินค้ำธัญพืชประเภทข้ำวอินทรีย์

H
1

H
2

H
3

ที่มา:	 ปรับปรุงจากทฤษฏีอุปสงค์	Donkwa	(2006)	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ZanoliandNaspetti	(2002),		
	 WangandSun	(2003),	Kumarand	Ali	(2011);	ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด	Kotler	(2000)	และ
	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	Sukchan	(2001),	Jeensorn	(2011);	ทฤษฏีทัศนคติ	Serirat,et	al.	(2003),	
	 Yodkaew	(2009)	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	Tarkiainenand	Sundqvist	(2005),	
	 MichaelidouandHassan	(2008)	รวมถึงแนวความคิดการบริโภคอาหารอินทรีย์	Ibitoye,	Nawi,		
	 Kamarulzaman,	and	Man	(2014)
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ประเภทข้าวอนิทรย์ี	จ�านวน	446	คน	ทีไ่ด้จากตาราง	Matrix	จบัคู่ระหว่างช่วงอายขุองผูบ้รโิภคกบัระดบัรายได้	

ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน	 จ�านวน	 25	Matrix	 ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 วิเคราะห์ข้อมูล									

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 statistics)	 ด้วยการหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน								

(Standard	deviation)	รวมทั้งใช้สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	statistics)	ด้วยรูปแบบจ�าลองสมการถอดถอย

เชิงพหุ	(Mmultiple	regression)

ผลกำรวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 เป็นเพศชาย	 จ�านวน	 176	 คน	คิดเป็นร้อยละ	

39.50	และเป็นเพศหญิง	จ�านวน	270	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.50	ส่วนใหญ่มีอายุ	40-44	ปี	จ�านวน	115	คน							

คิดเป็นร้อยละ	 25.80	 อายุ	 45-49	 ปี	 จ�านวน	 107	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 24.00	 และอายุ	 50-54	 ปี	 จ�านวน														

105	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 23.50	 มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด	 จ�านวน	 173	 คน	 คิดเป็น									

ร้อยละ	38.80	และมอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน	จ�านวน	109	คน	คดิเป็นร้อยละ	24.40	ส่วนใหญ่มจี�านวนสมาชกิ

ในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันในปัจจุบัน	 2-4	 คน	 จ�านวน	 277	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 62.10	 และมีรายได	้														

ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน	50,000	บาทขึ้นไป	จ�านวน	140	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.40

 ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ความแตกต่างของช่วงอายผุูบ้รโิภคต่อความต้องการซือ้สนิค้าธญัพืชประเภทข้าวอนิทรีย์	 แตกต่างกนั	

ใน	 2	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 ต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 เพื่อบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์																						

และ	2)	ต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ	ตามล�าดับ	โดยกลุ่มตัวอย่าง													

ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	 60	 ปีข้ึนไป	 จะมีความต้องการซ้ือสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคอาหาร														

ที่มีประโยชน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	40-44	ปี	และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	60	ปี											

ขึน้ไป	จะมคีวามต้องการซือ้สนิค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ีเพือ่บรโิภคอาหารทีม่คีณุภาพมากกว่ากลุม่ตวัอย่าง

ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	40-44	ปี	ตามล�าดับ

	 2.	 ภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.29)	 โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์											

มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ	(X	=	3.65)	รองลงมา	คอื	ด้านราคา	(X	=	3.38)	และด้านสถานท่ีช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

(X	=	3.36)	ตามล�าดับ

	 3.	 ทัศนคติความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.02)	 โดยให้ความคิดเห็น																	

ด้านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด	 (X	 =	 4.17)	 รองลงมา	 คือ	 ด้านการตระหนักถึงสุขภาพ																						

(X	=	4.13)	และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรีย์	(X	=	4.11)	ตามล�าดับ

	 4.	 ภาพรวมความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์อยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.11)	 โดยม	ี								

ความต้องการซือ้เพือ่บรโิภคอาหารทีม่คีณุภาพมากทีส่ดุ	(X	=	4.21)	รองลงมา	คอื	เพือ่บรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์								

(X	=	4.17)	และเพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง	(X	=	4.11)	ตามล�าดับ

	 5.	 ขนาดของผลกระทบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติต่อความต้องการซ้ือสินค้าธัญพืช

ประเภทข้าวอินทรีย์	พบว่า	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา	(b =	0.241)	ดังตารางที่	1	และสมการ

ที่	1	ทัศนคติของผู้บริโภคในด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอินทรีย์	(b =	0.416)	ดังดังตารางที่	2	

และสมการที่	 2	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 ส่งผลกระทบต่อความต้องการซ้ือสินค้าธัญพืชประเภท															

ข้าวอินทรีย์มากที่สุด
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	 	 จากตารางที่	1	และสมการที่	1	สามารถอธิบายได้ว่า	เมื่อผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านราคาด้านผลิตภัณฑ์	และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	เปลี่ยนไป	1	หน่วยมาตรฐาน	จะท�าให้ความต้องการ

ซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป	 0.241	 0.167	 และ	 0.163	 ตามล�าดับ	 แต่ปัจจัย									

ด้านการส่งเสริมการตลาด	พบว่า	ไม่มีผลกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

ตำรำงที่ 1	ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	ได้แก่	ผลติภณัฑ์	ราคา	

	 	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาด		ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืช	

	 	 ประเภทข้าวอินทรีย์

 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอย t P - value

  มำตรฐำน (Beta)

ผลิตภัณฑ์	(P
1
)	 	 0.167	 2.905	 0.004*

ราคา	(P
2
)	 	 0.241	 4.076	 0.000*

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(P
3
)	 0.163	 2.911	 0.004*

การส่งเสริมการตลาด	(P
4
)	 -0.109	 -1.957	 0.051

R2	=	0.248Adj		R2	=	0.243												Std	Error	of	Est.	=	0.58738

F		=	48.583										Sig					=	0.000

ตำรำงที่ 2	ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติของผู้บริโภค	ได้แก่	การตระหนักถึงสุขภาพ		
	 	 การตระหนกัถึงปัญหาสิง่แวดล้อม	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอาหารอนิทรย์ีความรูส้กึในการบรโิภค
	 	 อาหารอินทรีย์แนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอินทรีย์	ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อ
	 	 สินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

 ทัศนคติของผู้บริโภค ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอย t P-value

  มำตรฐำน (Beta)

การตระหนักถึงสุขภาพ	(Health)	 0.210	 4.220	 0.000*

การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม	(Envi)	 0.039	 0.789	 0.430

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรีย์	(Know)	 0.220	 4.279	 0.000*

ความรู้สึกในการบริโภคอาหารอินทรีย์	(Feel)	 0.030	 0.543	 0.588

แนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอินทรีย์	(Behav)	 0.416	 10.017	 0.000*

R2	=	0.547Adj	R2	=	0.644												Std	Error	of	Est.	=	0.45592

F		=	177.852										Sig					=	0.000

ที่มา:	จากผลการส�ารวจ	พ.ศ.	2558-2559	และการค�านวณ

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

													สมการที่	2D=	0.210Health	+	0.039Envi	+	0.220Know	+	0.030Feel	+	0.416Behav…	(2)

ที่มา:	จากผลการส�ารวจ	พ.ศ.	2558-2559	และการค�านวณ
*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
																		สมการที่	1		D=	0.167P

1
	+	0.241P

2
+	0.163P

3
-	0.109P

4
…	(1)
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	 	 จากตารางที่	 2	 และสมการที่	 2	 สามารถอธิบายได้ว่า	 เมื่อทัศนคติของผู้บริโภคในด้านแนวโน้ม

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารอินทรีย์	 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรีย์	 และด้านการตระหนัก						

ถงึสขุภาพ	เปลีย่นไป	1	หน่วยมาตรฐาน	จะท�าให้ความต้องการซือ้สนิค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ีของผูบ้รโิภค

เปลี่ยนไป	0416	0.220	และ	0.210	ตามล�าดับ	แต่ทัศนคติของผู้บริโภค	ด้านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม	

และความรู้สึกในการบริโภคอาหารอินทรีย์	 พบว่า	 ไม่มีผลกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภท									

ข้าวอินทรีย์

อภิปรำยผล
	 1.	 การศึกษาความแตกต่างของช่วงอายุกลุ ่มผู้บริโภคต่อความต้องการซ้ือสินค้าธัญพืชประเภท														

ข้าวอินทรีย์	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Wattanasin	 (2006)	 ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ						

ของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	พบว่า	อายุมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผักปลอดสารพิษและจะบริโภค

เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น	แต่ไม่สอดคล้องกับ	Ibitoye,	Nawi,	Kamarulzaman,	and	Man	(2014)	ที่ศึกษา

ความตระหนักของผู้บริโภคต่อข้าวอินทรีย์ในประเทศมาเลเซีย	 พบว่า	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีอายุต�่ากว่า	 30	 ปี	

และมีพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์มากกว่าผู้บริโภคช่วงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 รวมถึง	McCarthy,	 Liu	 Dr,	 and		

Chen	Dr	(2015)	ทีศ่กึษาแนวโน้มการบรโิภคอาหารอนิทรีย์และอาหารเขยีวในประเทศจนี	:	โอกาสและความท้าทาย

ส�าหรับผู้ส่งออกในภูมิภาคของออสเตรเลีย	 พบว่า	 อายุมีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารอินทรีย์ผู้บริโภคที่มีอาย	ุ									

ตั้งแต่	36	ปี	มีแนวโน้มการซื้ออาหารอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

	 2.	 การศึกษาระดับการให้ความส�าคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าธัญพืชประเภท								

ข้าวอินทรีย์	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Sukchan	 (2001)	 ที่ศึกษาการรับรู ้และความต้องการอาหาร																											

ที่ถูกสุขลักษณะของคนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่	 พบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์						

และด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ	 และ	 Jeensorn	 (2011)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผล							

ต่อการตดัสนิใจซือ้ผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร	พบว่า	ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักบัปัจจยั												

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ�าหน่ายมากที่สุด	 แต่ไม่สอดคล้องกับ	

Aschemann-Witzel,	and	Thogersen	(2014)	ทีศ่กึษารายได้และราคาเป็นอปุสรรคต่อการเลือกอาหารอินทรย์ี	

พบว่า	ราคาคืออุปสรรคในการซื้ออาหารอินทรีย์มากที่สุด

	 3.	 การศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 สอดคล้องกับงานวิจัย						

ของ	Chouichom	and	Yamao	(2010)	ที่ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นและเจตคติของเกษตรอินทรีย์

และไม่ใช่เกษตรกรอนิทรย์ีของระบบการผลติข้าวอนิทรีย์ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พบว่า	ทศันคตด้ิานส่ิงแวดล้อม

มีความส�าคัญต่อการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคมากที่สุด	แต่ไม่สอดคล้องกับ	 Truong,	 Yap,	 and	 Lneson	

(2012)	 ที่ศึกษาการรับรู้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเวียดนาม	พบว่า	 ผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ชาวเวียดนาม							

มีความตั้งใจซื้ออาหารอินทรีย์	โดยให้ความส�าคัญกับด้านสุขภาพและความปลอดภัย

	 4.	 การศึกษาระดับความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 สอดคล้องกับงานวิจัย																			

ของ	Zanoli	 and	Naspetti	 (2002)	ที่ศึกษาแรงจูงใจในการซื้ออาหารอินทรีย์ของผู้บริโภค	พบว่า	 ผู้บริโภค									

มีความต้องการซื้อและตัดสินใจซื้ออาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค	รวมถึง	Songkroh	(2015)	ที่ศึกษา

ความต้องการสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีในจงัหวดัเชียงใหม่	พบว่า	ความต้องการซือ้สนิค้าเกษตรอินทรย์ีของผูบ้รโิภค									

เพิ่มขึ้นเพราะค�านึงถึงประโยชน์ของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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	 5.	 การศึกษาขนาดผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติต่อความต้องการซื้อ					

ของสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Kumar	and	Ali	(2011)	ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อความตระหนักในอาหารอนิทรย์ีของผูบ้รโิภคประเทศอินเดยี	พบว่า	ปัจจัยด้านความรูช่้วยเพ่ิมความต้องการซือ้

อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภค	และ	 Jeensorn	 (2011)	ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ	 โดยผู้บริโภค																

ให้ความส�าคัญด้านราคาอยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
	 นักการตลาดสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาปรับใช้	 เพื่อวางแผนทางด้านการตลาด																										

ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาย	คือผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 โดยให้ความส�าคัญ						

ด้านการบริโภคอาหารท่ีมปีระโยชน์และมคีณุภาพ	ควรใส่ใจในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ทกุข้ันตอนให้ถกูต้อง															

ตามหลักเกณฑ์ของการผลิตสนิค้าอาหารอนิทรย์ี	เพือ่ยนืยนัคณุภาพของสนิค้าและสร้างความน่าเชือ่ถอื	นอกจากนี้

สนิค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ี	ควรมปีรมิาณทีเ่พยีงพอกับความต้องการของตลาด	และค�านงึถงึกลุม่ผูบ้รโิภค	

ช่วงอายุอื่นๆ	ที่มีแนวโน้มสนใจบริโภคสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 นักการตลาดสามารถน�าผลการวิจัย	 ใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	 เน้นการตลาดด้านผลิตภัณฑ์										

ซึง่เป็นปัจจยัทีผู้่บรโิภคให้ความส�าคญัท่ีสดุ	ควรมกีารพฒันาและปรบัปรงุสนิค้าให้มคีวามน่าเช่ือถอืได้มาตรฐาน

การรบัรองสนิค้าอาหารอนิทรย์ี	โดยภาครฐัสามารถร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการสร้างมาตรฐานสนิค้าอาหารอนิทรย์ี

ประเภทข้าวและสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรเพิม่

ความหลากหลายของสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซ้ือสินค้าเพียงหน่ึง							

หรือสองชนิด	 รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าของสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	 โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	 ส�าหรับด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญในด้านการตระหนักถึงปัญหา								

สิง่แวดล้อมมากท่ีสดุ	ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรน�าเสนอสนิค้าข้าวอนิทรย์ีในประเดน็การช่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	

เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภครับรู้ว่าการบริโภคสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย

	 ควรท�าการศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ	 60	 ปีข้ึนไป	 เนื่องจากมีการบริโภคสินค้าธัญพืชประเภท									

ข้าวอินทรีย์มากกว่ากลุ่มผู้บริโภค	40-44	ปี	และ	50-54	ปี	แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 ควรท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่อความต้องการซือ้สินค้าธญัพชืประเภทข้าวอนิทรย์ี

ในแต่ละภมูภิาค	เช่น	ปัจจยัทางด้านจติวทิยาการตลาด	(Psychology	of	marketing)	ปัจจยัทางด้านการส่ือสาร

ทางการตลาดเชงิบรูณาการ	(Marketing	communications)	และปัจจยัอืน่ๆ	ทีส่่งผลต่อความต้องการซือ้สินค้า

ธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์

	 ควรท�าการศึกษาโดยใช้แบบจ�าลองอื่นๆ	 เช่น	 แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 (Structural	 equation	

modeling	:	SEM)	เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ	ที่มีความซับซ้อนและมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภท

ข้าวอินทรีย์
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