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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครังนี มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื:อ ศึก ษา (1) ทัศ นคติต่ อ สิน ค้า อาหารอิน ทรีย์ข องผู้บ ริโ ภคเขต
กรุงเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการซือของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
(3) ปั จจัยที:มีผลต่ อทัศนคติของสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโ ภคเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนทีอ: าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิตทิ ใ:ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย: ส่วนเบีย: งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยั
พบว่า (1) ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรียข์ องผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (2) ผู้บริโภค
ส่ ว นใหญ่ มีพ ฤติ ก รรมซื อสิน ค้ า อาหารอิ น ทรี ย์ ส ัป ดาห์ ล ะ 1-2 ครัง โดยซื อสิน ค้ า อาหารอิ น ทรีย์ จ าก
ห้างสรรพสินค้าทัวไป
: (ได้แก่ บิTกซี โลตัส แม็คโคร เป็ นต้น) และมีการตัดสินใจซือเนื:องจากสินค้าอาหาร
อินทรีย์เป็ นสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ และ (3) ปั จจัยข้อมูลทัวไป
: ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย อาชีพ รายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ปั จจัยพฤติกรรมการซือสินค้าอาหารอินทรีย์ และ
ปั จจัยทางการตลาด ส่งผลต่อทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร (p ≤ 0.05)
คําสําคัญ : อาหารอินทรีย;์ ผูบ้ ริโภค; ทัศนคติ

Abstract
The purposes of the research were to study: (1) the attitude toward organic foods of consumers
in Bangkok, ( 2) the buying behavior of consumers in Bangkok to the organic foods, and ( 3) factors
affecting the attitude toward organic foods of consumers in Bangkok. The sample size composed of
400 persons whose residence in Bangkok. The statistical tools used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance. The results of the research found
that: ( 1) the attitude toward organic foods of consumers in Bangkok was at the high level, ( 2) the
consumers mostly had purchase behavior toward organic foods for 1 to 2 times per week, from Big C,
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Tesco Lotus and Makro department stores, and a decision for purchasing was related to pesticide free
organic products, and (3) the general data such as age, body mass index, occupancy, salary, marriage
status and the number of family members, the organic foods purchasing behaviors and the marketing
factors affected the attitudes toward organic foods of consumers in Bangkok (p ≤ 0.05).
Keywords: organic food; consumer; attitude

1. คํานํา

นุวฒ
ั น์, 2551) ในด้านการผลิตและการบริโภคสินค้า
อาหารเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในประเทศที:พฒ
ั นาแล้ว มูลค่าตลาดใน
โลกสี:อ ัน ดับ แรกในปี 2015 ได้แ ก่ สหรัฐ อเมริก า
35,782 ล้านยูโ ร เยอรมัน 8,620 ล้านยูโ ร ฝรังเศส
:
5,534ล้า นยูโ ร และจีน 4,712 ล้า นยูโ ร (FIBL-AMI
Survey, 2017) และตลาดรวมของทั งหมดของ
ประเทศไทยมีมูล ค่ า รวม 2,331.55 ล้า นบาทในปี
2557 (วิฑรู ย์, 2559)
ดังนันการที:จะทําให้ผู้บริโ ภคหันมาใช้หรือ
ซือสินค้าอาหารอินทรีย์ ผูจ้ าํ หน่ายต้องมีความเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมการซือของผูบ้ ริโภคและเข้าใจถึงหลัก
ทางการตลาดว่าด้วยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที:จําหน่ าย และการ
ส่งเสริมการขาย ต่อมามีการนําเสนอหลักการสื:อสาร
ทางการตลาด 4Cs เพื:อให้เข้าใจความต้องการตาม
มุมมองของผูบ้ ริโภค (ศิรวิ รรณ, 2550) เพื:อสามารถ
เข้าใจผูบ้ ริโภคให้มากทีส: ุด และสามารถตอบสนอง
ความต้องการข้องผูบ้ ริโภคได้อย่างแม่นยํา
ด้ว ยเหตุ นี การวิจ ัย นี จึง ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ
พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคต่ อ สิน ค้า อาหารอิน ทรีย์
เพื:อให้ทราบลักษณะทัวไปของผู
:
้บ ริโ ภคต่ อ สิน ค้า
อาหารอิ น ทรี ย์ พฤติ ก รรมการซือสิน ค้ า อาหาร
อินทรียแ์ ละทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม: ตี ่อสินค้าอาหาร
อิ น ทรี ย์ ทั งนี เพื: อ นํ า ไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และสือ: สารการตลาด
เพื:อกระตุ้นตลาดให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรียเ์ พิม: มากขึน

เกษตรอินทรีย์ (organic farming) เป็ นระบบ
เกษตรทางเลือ กอีก ระบบหนึ: ง ที:ใ ช้ พืนฐานของ
หลักการทางนิเวศมาประยุกต์ใช้กบั การเกษตร เพื:อ
แก้ปัญหาความเสื:อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ทีถ: ูกทําลายไป มีวตั ถุประสงค์หลักในการทําเกษตร
แบบยังยื
: น ให้ผลผลิตที:ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วย
อนุ รกั ษ์ฟืนฟูสภาพแวดล้อม ใช้หลักการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตทีเ: น้นการ
ผสมผสานเกือกูลซึ:งกันและกัน โดยหมุนเวียนการ
ใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์ หยุดการใช้
สารเคมี สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็ นปุ๋ ยเคมี สารเคมี
กํ า จัด ศัต รู พื ช และฮอร์ โ มนต่ า งๆ ที: ก ระตุ้ น การ
เจริญเติบโตของพืช ตลอดจนไม่ใช้พชื ทีเ: กิดจากการ
ตัดต่อทางพันธุกรรมทีอ: าจเกิดพิษในสภาพแวดล้อม
แต่เน้นการใช้อนิ ทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ย
พืชสด และปุ๋ ยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทังใช้
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเน้ นการ
รัก ษาความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น (วิ ฑู ร ย์ 2539;
อานัฐ, 2550)
ปั จ จุ บ ัน ผู้บ ริโ ภคให้ค วามสํา คัญ กับ สิน ค้า
อาหารเกษตรอินทรีย์เนื:องจากกระแสความสําคัญ
ต่ อ สุข ภาพและความตระหนัก ถึง ภัย จากสารเคมี
เกษตรที:ต กค้า งในสิน ค้า โดยมุ่ ง เน้ น การบริโ ภค
สิน ค้า อาหารอิน ทรีย์ท:ีปลอดจากสารพิษส่งผลให้
ผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยหันมาบริโภคสินค้าอาหาร
อิน ทรีย์ท:ีเ ป็ น ผลผลิต จากการเกษตรอินทรีย์ (ภา
400
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2. วิ ธีการศึกษา

เครื:องมือทีใ: ช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ
แบบสอบถาม โดยคํ า ถามแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น
ได้แก่
ส่ ว นที: 1 ข้อ มู ล ทัว: ไปของผู้ ต อบแบบ
สอบถาม
ส่วนที: 2 พฤติกรรมการซือสินค้าอาหาร
อินทรีย์
ส่วนที: 3 ความคิดเห็นเกีย: วกับปั จจัยทาง
การตลาดทีม: ผี ลต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ และ
ส่วนที: 4 ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์
ของผู้ บ ริโ ภคเขตกรุ ง เทพมหานครเป็ นลัก ษณะ
คํ า ถามเชิง บวก แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ โดยให้ เ ลือ ก
คําตอบเดียว
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม แ ม่ น ยํ า ข อ ง แ บ บ
สอบถามโดยนํ าไปตรวจสอบความเที:ยงตรง และ
คํ า นวณหาความเชื:อ มัน: ของแบบสอบถามด้ ว ย
วิธกี ารของครอนบรัค (Cronbach’s alpha method)
โดยค่าความเชื:อมันอยู
: ่ท:ี 0.852

การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ แล้ว
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ และนําเสนอข้อมูลแบบเชิง
พรรรนา โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื:องมือ
ทีใ: ช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร
ประชากรทีใ: ช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี
ได้แก่ ประชาชนทีอ: าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ 31 ธัน วาคม 2558 รวมทังสิน 5,696,409 คน
(สํานักบริหารการทะเบียน, 2558)
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั งนี ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ลื อ ก
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 3 ขันตอน (สุพตั รา, 2546)
ดังนี
(1) การคํ า นวณหาขนาดตัว อย่ า ง
โดยใช้สตู รของ Yamane (1973) ซึง: ได้กลุ่มตัวอย่าง
n = N ÷ [1 + N (e)2]
โดยที: n = จํ า นวนขนาดตั ว อย่ า งประชาชนที:
ต้ อ งการ, N = จํ า นวนประชากรทังหมด, e = ค่ า
ความคลาดเคลื:อน (0.05)
แทนค่าสูตร n = 5, 696,409 ÷ [1 +
5,696,409 (0.05)2] = 400 คน
ดังนันขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมดทีใ: ช้
ในการวิจยั ครังนีเท่ากับ 400 คน ซึง: ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี าร
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแจกแบบสอบถามกับ
ประชาชนทีบ: ริโภคหรือซือสินค้าอาหารอินทรีย์
(2) การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง
นีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิส ดั ส่วน โดยใช้
สูตรดังนี
จํ า นวนตัว อย่ า งในแต่ ล ะกลุ่ ม ชัน =
(จํานวนตัวอย่างทังหมด x จํานวนประชากรแต่ละ
กลุ่ม) ÷ จํานวนประชากรทังหมด
2.2 แบบสอบถาม

3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครังนีใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึง: ประกอบด้วย (1) สถิตพิ รรณนา (2) ใช้ค่าความถี:
และร้อยละเพื:อบรรยายข้อมูลทัวไป
: พฤติกรรมการ
ซื อสิ น ค้ า อาหารอิ น ทรี ย์ และข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพิม: เติมเกี:ยวกับสินค้าอาหารอินทรีย์
(3) ใช้ ค่ า ความถี: ร้ อ ยละ และส่ ว นเบี: ย งเบน
มาตรฐานเพื:อใช้อธิบายปั จจัยทางการตลาดทีม: ผี ล
ต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ และทัศนคติต่อสินค้าอาหาร
อินทรีย์ของผู้บริโ ภคเขตกรุงเทพมหานคร (4) ใช้
ค่าเฉลีย: และส่วนเบีย: งเบนมาตรฐาน เพื:อใช้อธิบาย
ปั จจัยทางการตลาดที:มผี ลต่อสินค้าอาหารอินทรีย์
และทัศ นคติต่อ สิน ค้า อาหารอิน ทรีย์ของผู้บริโ ภค
เขตกรุงเทพมหานคร และ (5) สถิติเชิงอนุ มาน ใช้
วิธีก ารวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของ
ค่ า เฉลี:ย ทัศ นคติข องผู้บริโ ภคที:มีต่อ สิน ค้า อาหาร
401
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อินทรีย์ จําแนกตามข้อมูลทัวไปและปั
:
จจัยทางการ
ตลาดทีม: ผี ลต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ ด้วยสถิติ t-test
ในกรณีท:ีตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม โดยกําหนดระดับ
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท:ี ร ะดับ 0.05 และใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีทต:ี วั แปร
อิสระมีม ากกว่า 2 กลุ่ม เมื:อพบความแตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท:ีระดับ 0.05 จะทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี:ย เป็ น รายคู่ด้ว ยวิธีข อง
LSD (least significant difference)

7 เขตปทุมวัน
เขตป้ อมปราบ
8
ศัตรูพ่าย
9 เขตพระโขนง
10 เขตมีนบุรี
11 เขตลาดกระบัง
12 เขตยานนาวา
13 เขตสัมพันธวงศ์
14 เขตพญาไท
15 เขตธนบุรี
16 เขตบางกอกใหญ่
17 เขตห้วยขวาง
18 เขตคลองสาม
19 เขตตลิง: ชัน
20 เขตบางกอกน้อย
21 เขตบางขุนเทียน
22 เขตภาษีเจริญ
23 เขตหนองแขม
24 เขตราษฎร์บรู ณะ
25 เขตบางพลัด
26 เขตดินแดง
27 เขตบึงกุ่ม
28 เขตสาทร
29 เขตบางซื:อ
30 เขตจตุจกั ร
เขตบางคอ
31
แหลม
32 เขตประเวศ
33 เขตคลองเตย
34 เขตสวนหลวง

4. ผลการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที:ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจ ัย ครังนี
ได้แก่ ประชาชนทีอ: าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ 31 ธัน วาคม 2558 รวมทังสิน 5,696,409 คน
(สํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น, 2558) ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างทังหมดที:ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครังนีเท่า กับ 400
คน ซึ:งผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
แจกแบบสอบถามกับ ประชาชนที:บ ริโ ภคหรือ ซือ
สินค้าอาหารอินทรีย์ (ตารางที: 1)
ตารางทีR 1 จํานวนประชากรและการสุ่มตัวอย่ า ง
แบบแบ่งชันภูมติ ามสัดส่วน รวมทังสิน
400 คน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
(N)
(n)
1 เขตพระนคร
35,899
3
2 เขตดุสติ
101,576
7
3 เขตหนองจอก
165,281
12
4 เขตบางรัก
46,777
3
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ที: เขตการปกครอง
(N)
(n)
5 เขตบางเขน
190,483
13
6 เขตบางกะปิ
149,102
10
ที: เขตการปกครอง

50,673

4

66,585

5

92,197
140,702
170,070
80,211
25,694
71,864
113,338
69,349
80,735
74,796
105,613
115,202
176,724
128,461
154,389
84,157
95,478
125,964
144,661
81,745
127,716
159,514

6
10
12
6
2
5
8
5
6
5
7
8
12
9
11
6
7
9
10
6
9
11

91,405

6

169,212
12
106,233
7
120,136
8
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ที: เขตการปกครอง
(N)
(n)
35 เขตจอมทอง
155,048
11
36 เขตดอนเมือง
168,278
12
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

เขตราชเทวี
เขตลาดพร้าว
เขตวัฒนา
เขตบางแค
เขตหลักสี:
เขตสายไหม
เขตคันนายาว
เขตสะพานสูง
เขตวัง
ทองหลาง
เขตคลองสาม
วา
เขตบางนา
เขตทวีวฒ
ั นา
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
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73,597
121,843
84,214
192,281
106,657
197,715
94,242
93,854

5
9
6
14
7
14
7
7

113,521

8

184,306

13

93,297
77,604
120,613
107,397

7
5
8
8

นําหนักตัวน้อยทีส: ุด 35 กิโลกรัม และกลุ่มตัวอย่าง
มีนําหนักตัวมากทีส: ุด 109 กิโลกรัม มีส่วนสูง 163168 เซนติเ มตร จํ า นวน 139 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
34.75 รองลงมา คือ มีสว่ นสูง 168 เซนติเมตรขึนไป
จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 และน้อยทีส: ดุ
คือ มีส่วนสูงตํ:ากว่า 163 เซนติเมตร จํานวน 129
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.25 ตามลํ า ดับ โดยกลุ่ ม
ตัว อย่ า งมีส่ ว นสูง เฉลี:ย 165.30 เซนติเ มตร กลุ่ ม
ตัวอย่างมีสว่ นสูงน้อยทีส: ดุ 139 เซนติเมตร และกลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนสูงมากที:สุด 185 เซนติเมตร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มนี ํ าหนักน้อยเกินไปจํานวน
138 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.50 รองลงมา คื อ มี
นํ าหนักเกินจํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
และน้อยที:สุด คือ นํ าหนักปกติและมีปริมาณไขมัน
อยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ คื อ จํ า นวน 130 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.75 รองลงมา คือ
ตํ:ากว่าปริญญาตรี จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
20.75 และน้อยทีส: ุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน
50 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12.50 ตามลํ า ดั บ กลุ่ ม
ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มีอ าชีพ พนัก งานบริษัท เอกชน
จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 รองลงมา คือ
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 129 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.25 และน้อยทีส: ุด คือ มีอาชีพอื:น ๆ เช่น
ค้าขาย เกษตรกร ข้าราชการปลดเกษียณ อาชีพ
อิสระ จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลําดับ
มีร ายได้ส่ว นบุ ค คลต่ อ เดือ นตํ: า กว่ า 15,000 บาท
จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25 รองลงมา คือ
มีมรี ายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25 และน้อยทีส: ดุ
คือ มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 50,000 บาทขึนไป
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด จํานวน 271 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.75 รองลงมา คือ มีส ถานภาพ
สมรส จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.25 และ

4.2 ข้อมูลทัวไปของผู
R
ต้ อบแบบสอบถาม
ข้อ มูล ทัว: ไปของผู้บ ริโ ภคสิน ค้า อาหาร
อินทรีย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 และเพศชาย
จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25 มีอายุต:ํากว่า
25 ปี จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75 รองลง
มา คื อ อายุ 25-32 ปี จํ า นวน 135 คน คิ ด เป็ น
ร้อ ยละ 33.75 และน้ อ ยที:สุด คือ อายุ 32 ปี ข ึนไป
จํา นวน 122 คน คิด เป็ น ร้อยละ 30.50 ตามลําดับ
โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลีย: 30.27 ปี กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุน้อยที:สุด 17 ปี และกลุ่มตัวอย่างมีอายุ มาก
ที:สุด 62 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีนําหนักตัวตํ:า
กว่า 49 กิโ ลกรัม จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
34.50 รองลงมา คือ มีนําหนักตัว 60 กิโลกรัมขึนไป
จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 และน้อยทีส: ดุ
คือ มีนําหนักตัว 46-60 กิโ ลกรัม จํานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมี
นํ าหนั ก ตัว เฉลี:ย 55.81 กิโ ลกรัม กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี
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มากกว่ า 700 บาทขึนไป จํ า นวน 7 คน คิด เป็ น
ร้อ ยละ 1.75 ตามลํา ดับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มี
ความรู้ ส ึ ก ที: มี ต่ อ ราคาสิ น ค้ า อาหารอิ น ทรี ย์ ใ น
ปั จจุบนั ว่า ราคาเหมาะสมแล้ว จํานวน 233 คน คิด
เป็ นร้อยละ 58.25 รองลงมา คือ ราคาแพงเกินไป
จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 และน้อยทีส: ดุ
คือ ราคาถูกเกินไป จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.75 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคสินค้า
อาหารอินทรีย์น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 192 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 48.00 รองลงมา คื อ บริ โ ภคสิน ค้ า
อาหารอิ น ทรีย์ 1-2 ปี จํ า นวน 128 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 32.00 และน้ อ ยที: สุ ด คื อ บริ โ ภคสิน ค้ า
อาหารอินทรีย์ 3-4 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.50 ตามลําดับ
4.4 ปั จจัยทางการตลาดทีR มีผลต่อสิ น ค้า
อาหารอิ นทรีย์ ของผูบ้ ริโภค
การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดทีม: ผี ล
ต่ อ สิน ค้า อาหารอิน ทรีย์ข องผู้บ ริโ ภค แบ่ง เป็ น 4
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที:
จัดจําหน่ าย และด้านส่งเสริมการตลาด ผูบ้ ริโภคมี
ความคิดเห็นเกีย: วกับปั จจัยทางการตลาดทีม: ผี ลต่อ
สินค้าอาหารอินทรีย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.82, S.D. = 0.59) เมื:อแยกพิจารณาเป็ นราย
ด้า น พบว่า ด้า นที ม: คี ่า เฉลี ย: สูง ที ส: ุด คือ ด้า น
ส ่ง เ ส ร มิ ก า ร ต ล า ด ( = 3.86, S.D. = 0.74)
รองลงมาคือ ด้า นสถานทีจ: ดั จํา หน่า ย ( = 3.83,
S.D. = 0.70) ส่วนด้านทีม: คี ่าเฉลีย: ตํ:าทีส: ุดคือ ด้าน
ราคา ( = 3.77, S.D. = 0.67) ตามลํ า ดับ ทังนี
ตามเกณฑ์ทต:ี งไว้
ั ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นเกีย: วกับ
ปั จจัยทางการตลาดทีม: ผี ลต่อสินค้าอาหารอินทรีย์
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
4.5 ทัศ นคติ ข องผู้บ ริ โ ภคทีR มี ต่ อ สิ น ค้ า
อาหารอิ นทรีย์
ระดับทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์
ของผู้บริโ ภคอยู่ใ นระดับ มาก ( x = 3.60, S.D. =

น้อยที:สุด คือ มีสถานภาพหม้าย/หย้าร้าง/แยกกัน
อยู่ จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ตามลําดับ
มีจํา นวนสมาชิกในครัวเรือ น 4-5 คน จํานวน 213
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25 รองลงมา คือ มีจํา นวน
สมาชิก ในครัว เรือ นตํ:ากว่า 4 คน จํานวน 127 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.75 และน้ อยที:สุด คือ มีจํา นวน
สมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึนไป จํานวน 60 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 15.00 ตามลํ า ดั บ และพบว่ า กลุ่ ม
ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ ไ ม่มีโ รคประจํา ตัว จํา นวน 372
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.00 รองลงมา คื อ มี โ รค
ประจําตัว ได้แก่ ความดัน ภูมแิ พ้ เบาหวาน โรคไต
โรคหัวใจ ฯลฯ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00
ตามลําดับ
4.3 พฤติ กรรมการซืW อ สิ นค้ า อาหาร
อิ นทรียข์ องผูบ้ ริโภค
ความถี:ใ นการซือสิน ค้า อาหารอิน ทรีย์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซอสิ
ื นค้าอาหารอินทรีย์
สัปดาห์ละ 1-2 ครัง จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.75 รองลงมา คือ อื:น ๆ เช่น นาน ๆ ครัง จํานวน
69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และน้อยที:สุด คือ ซือ
สินค้าอาหารอินทรีย์เป็ นประจําทุกวัน จํานวน 44
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลําดับ โดยสถานทีซ: อื
สินค้าอาหารอินทรีย์บ่อยที:สุด พบว่าส่วนใหญ่ ซือ
สิน ค้ า อาหารอิน ทรีย์ จ ากห้ า งสรรพสิน ค้ า ทัว: ไป
จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 รองลงมา คือ
ซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต จํ า นวน 58 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
14.50 และน้อยทีส: ดุ คือ ร้านค้าทีข: ายอาหารอินทรีย์
โดยเฉพาะ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตาม
ลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เงินในการเลือกซือ
สินค้าอาหารอินทรีย์ใ นแต่ ละครังประมาณตํ: า กว่ า
300 บาท จํ า นวน 222 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 55.50
รองลงมา คือ ใช้เ งิน ในการเลือกซือสิน ค้า อาหาร
อินทรียใ์ นแต่ละครังประมาณ 301-500 บาท จํานวน
125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 และน้อยทีส: ุด คือ ใช้
เงินในการเลือกซือสินค้าอาหารอินทรียใ์ นแต่ละครัง
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4.6 การทดสอบสมมติ ฐาน
การศึก ษาปั จ จัย ที:มีผ ลต่ อ ทัศ นคติข อง
ผูบ้ ริโภคทีม: ตี ่อสินค้าอาหารอินทรียส์ ถิตทิ ใ:ี ช้ คือการ
เปรียบเทียบในกรณีทต:ี วั แปรอิสระมี 2 กลุ่ม ใช้สถิติ
t-test ในกรณีท:ตี วั แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่มโดย
ใช้ส ถิต วิ เิ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (oneway ANOVA) ในการวิเ คราะห์ค วามแตกต่า ง
ระหว่างค่าเฉลีย: ของตัวแปรอิสระทีม: ตี วั แปรตังแต่
3 กลุ ่ม ขึนไป เมื:อ พบความแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัย สํา คัญ ทางสถิต ทิ ีร: ะดับ 0.05 จะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย: เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Fisher’s
least significant difference (LSD) (ตารางที: 2)

0.66) เมื:อ แยกพิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ข้อ ทีม: ี
ค่าเฉลีย: สูงทีส: ุด คือ ข้อ 1 สินค้าอาหารอินทรีย์ทํา
ให้ร่างกายได้รบั สารพิษน้ อยลงส่งผลดีต่อสุขภาพ
( x = 4.29, S.D. = 0.70) รองลงมา ค อื ข้ อ 4
สุขภาพทีด: เี ริม: ต้นจากการรับประทานอาหารทีด: แี ละ
ต้องเป็ นอาหารที:ไม่มสี ่วนผสมของสารเคมี ( x =
3.95, S.D. = 0.77) ส่วนข้อทีม: คี ่าเฉลีย: ตํ:าทีส: ุด คือ
ข้อ 10 เป็ นผูน้ ําในการเชิญชวนให้ผอู้ :นื หันมาบริโภค
อาหารอินทรีย์ ( x = 2.88, S.D. = 1.32) ตามลําดับ
ทังนี ตามเกณฑ์ท:ตี งไว้
ั ระดับทัศนคติท:มี ตี ่อสินค้า
อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคอยู่ในระดับมากที:สุด 1
ข้อ อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง
4 ข้อ
ตารางทีR 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระดับ
เป็ นไปตาม ไม่เป็ นไปตาม
นัยสําคัญ
สมมติฐาน สมมติฐาน

สมมติฐาน
สมมติฐานที: 1 ผูบ้ ริโภคที:มปี ั จจัยข้อมูลทัวไป
: ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนี
มวลกาย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้สว่ นบุคคลต่อเดือน สถานภาพ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน โรคประจําตัว ต่างกัน มีทศั นคติต่อสินค้า
อาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.1 ผู้บริโภคที:มเี พศ ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อสินค้า
อาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.2 ผู้บริโภคที:มอี ายุ ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อสินค้า
อาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.3 ผูบ้ ริโภคทีม: ดี ชั นีมวลกาย ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อ
สินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.4 ผูบ้ ริโภคทีม: รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติ
ต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.5 ผูบ้ ริโภคทีม: อี าชีพ ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อสินค้า
อาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.6 ผูบ้ ริโภคทีม: รี ายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ต่างกัน มีผล
ต่อทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.7 ผูบ้ ริโภคที:มสี ถานภาพ ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อ
สินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
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ตารางทีR 2 (ต่อ)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระดับ
เป็ นไปตาม ไม่เป็ นไปตาม
นัยสําคัญ
สมมติฐาน สมมติฐาน

สมมติฐาน
สมมติฐานที: 1.8 ผูบ้ ริโภคทีม: จี าํ นวนสมาชิกในครัวเรือน ต่างกัน มีผลต่อ
ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 1.9 ผูบ้ ริโภคทีม: โี รคประจําตัว ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อ
สินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐ านที: 2 ผู้บ ริโ ภคที:มีพ ฤติก รรมการซือสิน ค้า อาหารอินทรีย์
ต่างกัน มีทศั นคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 2.1 ผู้บริโภคที:มีความถี:ใ นการซือสินค้าอาหารอินทรีย์
ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ ต่างกัน
สมมติฐานที: 2.2 สถานทีท: ผ:ี บู้ ริโภคซือสินค้าอาหารอินทรีย์ ต่างกัน มี
ผลต่อทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 2.3 จํานวนเงินทีผ: บู้ ริโภคใช้ในการเลือกซือสินค้าอาหาร
อิน ทรีย์ใ นแต่ ล ะครัง ต่ า งกัน มีผ ลต่ อ ทัศ นคติท:ีมีต่ อ สิน ค้า อาหาร
อินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐ านที: 2.4 ความรู้ส ึก ของผู้บ ริโ ภคที:มีต่ อ ราคาสิน ค้า อาหาร
อินทรียใ์ นปั จจุบนั ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์
แตกต่างกัน
สมมติฐ านที: 2.5 ระยะเวลาการบริโ ภคสิน ค้า อาหารอิน ทรีย์ข อง
ผูบ้ ริโภค ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่าง
กัน
สมมติฐานที: 3 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นสถานที:จ ัด จําหน่ าย และด้านการส่ง เสริมการตลาด ต่ า งกัน มี
ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 3.1 ปั จจัยทางการตลาด ในภาพรวม ต่างกัน มีผลต่อ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 3.2 ปั จจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน มีผลต่อ
ทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐ านที: 3.3 ปั จ จัย ทางการตลาด ด้า นราคา ต่ า งกัน มีผ ลต่ อ
ทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที: 3.4 ปั จจัยทางการตลาด ด้านสถานทีจ: ดั จําหน่าย ต่างกัน
มีผลต่อทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
สมมติฐ านที: 3.5 ปั จ จัย ทางการตลาด ด้า นการส่ง เสริม การตลาด
ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติทม:ี ตี ่อสินค้าอาหารอินทรีย์ แตกต่างกัน
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5. สรุป

6. รายการอ้างอิ ง

ผู บ้ ริโ ภคทีม: ปี ั จ จัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ เพศ
อายุ นํ าหนักตัว และส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ระดับ
การศึก ษา อาชีพ รายได้ส ่ว นบุค คลต่อ เดือ น
สถานภาพ จํา นวนสมาชิก ในครัว เรือ น และโรค
ประจํ า ตัว ต่า งก นั มีท ศั นคติต ่อ สิน ค้า อาหาร
อิน ทรีย แ์ ตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สํา คัญ ทางสถิต ทิ :ี
ระดับ 0.05 แต่พบว่าการศึกษาและโรคประจําตัว
นันไม่มผี ลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคปั จจุบนั คนไทย
รับข้อมูลด้านอาหารอินทรียจ์ ากสื:ออิเลคทรอนิคส์
มากขึนส่งผลให้ระดับการศึกษาทีต: ่างกันไม่ทําให้
ทัศนคติเกีย: วกับอาหารอินทรียแ์ ตกต่างกัน อีกทัง
ผูบ้ ริโ ภคทีม: หี รือ ไม่ม โี รคประจํา ตัวก็ใ ห้ม ที ศั นคติ
กับอาหารอินทรียไ์ ม่ต่างกัน ทังหมดนีแสดงให้เห็น
ว่า ผู บ้ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานครหัน มาให้
ความสําคัญต่อการบริโ ภคสินค้าอาหารอินทรียใ์ น
ระดับ มาก ดัง นันจึง ควรมีก ารส่งเสริมการบริโ ภค
สิน ค้า อาหารอิน ทรีย เ์ พื :อ กระตุ ้น ให้เ กิด ความ
ต้องการบริโภคสินค้าอาหารอินทรียใ์ ห้มากขึน และ
ข้อ มูล ของผู บ้ ริโ ภคที ม: พี ฤติก รรมการซื อสิน ค้า
อาหารอินทรีย ์ ต่างกัน มีทศั นคติต่อสินค้าอาหาร
อิน ทรีย ์ แตกต่า งกัน และปั จ จัย ทางการตลาด
ได้แ ก่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นสถานทีจ: ดั
จําหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ต่างกัน มี
ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย ์ แตกต่างกัน (p ≤
0.05)
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