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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์  2) 
แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ 4) พฤติกรรมการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติอ้างอิง 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (74%) จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (51%) ประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน (40%) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 50,000 - 
99,999 บาท (30%) 2) แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคพิจารณาถึงอันตรายจากสารเคมีอยู่
ในระดับมาก (X = 4.46) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพ และ บรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตที่สะอาด (X 
=4.36 และ X =4.21) ตามลาดับ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคพิจารณาถึงความคุ้มค่า (X = 3.77) 
รองลงมา ได้แก่ ความหลากหลายของสินค้า และ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มากขึ้น (X = 3.76 และ X =3.71) 
ตามลาดับ 4) พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประเภทสินค้าที่นิยมซื้อในระดับมาก คือ ผักสด (X = 
4.14) รองลงมา ได้แก่ ผลไม้ และ อาหารและผลไม้แปรรูป (X =3.99 และ X =3.14) ตามล าดับ ความถี่ในการซื้อ
สินค้า มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน (34 %) ระหว่าง 5-9 ครั้งต่อเดือน (33%) และ น้อยกว่า 5 ครั้ง (33 %) แหล่งที่
ซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคมักซื้อสินค้าในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ในระดับปานกลาง (X = 3.47) รองลงมา
ได้แก่ ร้านโครงการหลวงและห้างสรรพสินค้า (X = 3.30 และ X =2.95) ตามล าดับ ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการ
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก (X = 4.09) และ แนวโน้มในการบอกต่อให้บุคคลอ่ืนหันมาบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในระดับมาก (X = 4.02)  

ข้อค้นพบจากการศึกษา คือ อาชีพของผู้บริโภค เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคทั้ง

ในด้านแรงจูงใจในการบริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต รองลงมาคือ ระดับ

การศึกษา และรายได้ของผู้บริโภค ที่พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ 2 ด้านด้วยกัน 

คือ ด้านแรงจูงใจในการบริโภค และด้านพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านช่วงอายุ

ของผู้บริโภค พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงด้านเดียว  คือ ด้านพฤติกรรมการ

บริโภคในอนาคต สาหรับเพศของผู้บริโภคนั้น พบว่า เพศชายและเพศหญิงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า

เกษตรอินทรีย ์

  



iii 
 

สารบัญ 
หน้า 

1. ผลการศึกษา .............................................................................................................................................. 1 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ......................................................................................................................... 1 

1.2 แรงจูงใจในการบริโภค ............................................................................................................................ 2 

1.3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ................................................................................................................. 2 

1.4.1 ประเภทของสินค้าและบริการ ..................................................................................................... 3 

1.4.2 ความถี่ในการบริโภคสินค้าต่อเดือน ............................................................................................ 5 

1.4.3 แหล่ง/ ร้านค้าในการบริโภค ....................................................................................................... 5 

1.4.4 แนวโน้มในการบอกต่อ ................................................................................................................ 6 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคสินค้า ............................................................................................ 6 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ................................................. 6 

2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย์ ...................................... 7 

2.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ .......................... 12 

2.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย์ในอนาคต .................. 14 

3. แบบสอบถามการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ ........................ 18 

 

  



iv 
 

สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

ภาพที่ 1 อาชีพของผู้บริโภค .................................................................................................................................. 1 

ภาพที่ 2 ช่วงอายุของผู้บริโภค ............................................................................................................................... 1 

ภาพที่ 3 อัตราการบริโภคผัก ................................................................................................................................. 3 

ภาพที่ 4 อัตราการบริโภคผลไม้ ............................................................................................................................. 3 

ภาพที่ 5 อัตราการบริโภคอาหารและผลไม้แปรรูป ................................................................................................ 4 

ภาพที่ 6 อัตราการบริโภคเครื่องส าอาง ................................................................................................................. 4 

ภาพที่ 7 ความถี่ในการบริโภค ............................................................................................................................... 5 

 

  

file://///fs/m/3.Thai%20Government/OSMEP/OSMEP%20upgrading%20organic%20entrepreneur/Reports/03%20-%20Final%20report/ภาคผนวก%20การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค/03.%20รายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค%20CC.docx%23_Toc493749111
file://///fs/m/3.Thai%20Government/OSMEP/OSMEP%20upgrading%20organic%20entrepreneur/Reports/03%20-%20Final%20report/ภาคผนวก%20การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค/03.%20รายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค%20CC.docx%23_Toc493749112


v 
 

สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี 1 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าและบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ ............................................................ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจบริโภค ............................................................................ 2 

ตารางท่ี 3 ช่องทางในการบริโภคสินค้า ................................................................................................................. 5 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกัยพฤติการรมการบริโภค.............................................. 6 

ตารางท่ี 5 ระดับการศึกษากับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า ................................................................................... 8 

ตารางท่ี 6 อาชีพกับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า .................................................................................................. 9 

ตารางท่ี 7 ระดับรายได้กับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า ..................................................................................... 11 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด .................................................................. 13 

ตารางท่ี 9 ช่วงวัยกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต .......................................................... 14 

ตารางท่ี 10 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต ......................................... 15 

ตารางท่ี 11 อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต......................................................... 16 

ตารางท่ี 12  รายได้กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต ...................................................... 16 

 



1 
 

1. ผลการศึกษา 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรโิภค 
ส าหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคนั้น พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (74 คน) และมี

เพศชาย 26 คน โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสูงกว่าปริญญาตรีในอัตราร้อย
ละ 51 และ 31 ตามล าดับ ด้านอาชีพของผู้บริโภค (ภาพที่ 1) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง
บริษัทเอกชน (40%) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (26%) และรับราชการ (11%) ตามล าดับ โดยกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคหลัก
ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ กลุ่ม Generation X ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 35 – 49 ปี (ภาพท่ี 2) 

ภาพที่ 1 อาชีพของผู้บริโภค 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

ภาพที่ 2 ช่วงอายุของผู้บริโภค 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 
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1.2 แรงจูงใจในการบริโภค 
ตารางที่ 1 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าและบริการในสาขาเกษตรอนิทรีย ์
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

บริโภคสินค้าและบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสะอาดของ

บรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต 2) ปัจจัยด้านสุขภาพ และ 3) การเกรงกลัวอันตรายจากสารเคมี 

1.3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้า

และบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความคุ้มค่า 2) ราคา และ 3) ช่องทางในการ

จ าหน่ายที่มากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจบรโิภค 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

 

ปัจจัยแรงจูงใจ  SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์และขัน้ตอนการผลิต 4.21 0.59 มากที่สุด 
2. ปัจจัยด้านสขุภาพ 4.36 0.64 มากที่สุด 

3. ความปลอดภยัที่มากกว่าสินค้าอื่น 4.04 0.71 มาก 
4. การเกรงกลัวอันตรายจากสารเคมี 4.46 0.82 มากที่สุด 
5. การพิจารณาฉลากมาตรฐานกอ่นซื้อ 4.01 0.73 มาก 

6. รูปลักษณ์ของสินค้า 3.80 0.77 มาก 
7. ข่าวสารและการประชาสมัพันธ์สินค้า 3.92 0.71 มาก 

8. อิทธิพลของเพื่อนและญาติพี่น้อง 3.42 0.93 มาก 

ส่วนผสมทางการตลาด  SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความคุ้มค่า 4.21 0.59 มากที่สุด 

2. ราคา 4.36 0.64 มากที่สุด 
3. ความหลากหลาย 4.04 0.71 มาก 

4. ช่องทางในการจ าหน่ายท่ีมากขึ้น 4.46 0.82 มากที่สุด 
5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้า 4.01 0.73 มาก 
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1.4 พฤตกิรรมการบริโภค 

1.4.1 ประเภทของสินค้าและบริการ 

1) ผักสด – ใน 1 เดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคผักในระดับมาก (49%) และระดับมาก

ที่สุด (34%) ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

2) ผลไม้ – ผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคผลไม้ในระดับมาก (52%) และระดับมากท่ีสุด (28%) 

ตามล าดับ ดังภาพที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

ภาพที่ 3 อัตราการบริโภคผัก 

ภาพที่ 4 อัตราการบริโภคผลไม ้
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3) อาหารและผลไม้แปรรูป – ส าหรับระดับการบริโภคอาหารและผลไม้แปรรูปนั้น พบว่ามี

ระดับที่ลดลงมาจากผักสด และผลไม้สด โดยระดับการบริโภคสินค้าดังกล่าวสูงสุดคือระดับปานกลาง (39%) และ

ระดับมาก (29%) ตามล าดับ ดังภาพที่ 5 
ภาพที่ 5 อัตราการบริโภคอาหารและผลไม้แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

4) เครื่องส าอาง – ส าหรับสินค้าประเภทเครื่องส าอางนั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอัตราการ

ซื้ออยู่ในระดับปานกลางถึงระดับน้อย (ภาพที่ 6) โดยจะเห็นได้ว่ามีอัตราการน้อยกว่าการซื้อสินค้าส าหรับบริโภค 

(อาหารสด ผลไม้สด และอาหารและผลไม้แปรรูป) 
ภาพที่ 6 อัตราการบริโภคเครื่องส าอาง 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 
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1.4.2 ความถี่ในการบริโภคสินค้าต่อเดือน 

ส าหรับความถี่ในการบริโภคสินค้าต่อเดือนนั้น ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสินค้าในระดับสูง(มากกว่า 10 

ครั้งต่อเดือน) ระดับปานกลาง (5 – 9 ครั้งต่อเดือน) และระดับต่ า (น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน) ที่ไม่แตกต่างกันมาก

นัก โดยผู้บริโภคร้อยละ 34 มีความถ่ีในการซื้อระดับสูง ขณะที่ผู้บริโภคมีอัตราการซื้อที่ความถี่ระดับปานกลางและ

ระดับต่ าเท่ากันคือร้อยละ 33 ดังภาพที่ 7 
ภาพที่ 7 ความถี่ในการบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

1.4.3 แหล่ง/ ร้านค้าในการบริโภค 

เมื่อพิจารณาอัตราการใช้บริการแหล่งหรือร้านค้าในการบริโภคสินค้าและบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ 

พบว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านที่ลูกค้ามีระดับการใช้บริการมาก ขณะที่ร้านจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ ร้านโครงการ

หลวง และห้างสรรพสินค้ามีการใช้บริการที่ระดับปานกลาง ข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ช่องทางในการบริโภคสินค้า 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

ประเภทร้าน 
ความถี่ในการบริโภคต่อเดือน 

 SD 

1. ร้านจ าหน่ายสินค้าอินทรีย ์ 2.78 1.55 

2. ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 3.47 1.36 

3. โครงการหลวง 3.30 1.45 

4. ห้างสรรพสินค้า 2.95 1.45 

32%

34%

<5 ครั้ง 5-9
ครั้ง

>10
ครั้ง

ภาพรวม 33% 33% 34%
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1.4.4 แนวโน้มในการบอกต่อ 

ผลการส ารวจแนวโน้มในการบอกต่อให้บุคคลอ่ืนหันมาบริโภคสินค้าและบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์

โดยรวมพบว่า มีแนวโน้มในการบอกต่อระดับมาก (54%) มากที่สุด (26%) ปานกลาง (16%) และน้อย (4%) 

ตามล าดับ 

2. การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลตอ่การบริโภคสนิค้า 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรโิภคกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้บรโิภคกยัพฤติการรมการบรโิภค 

 
ที่มา: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี (2560) 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค อันได้แก่ เพศ ช่วงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านส่วนประสม
ทางการตลาด และด้านพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางในภาพรวม พบว่า 
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อาชีพของผู้บริโภค เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการบริโภค ด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้บริโภค ที่พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
อยู่ 2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านแรงจูงใจในการบริโภค และด้านพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต ในขณะที่ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านช่วงวัยของผู้บริโภค พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงด้านเดียว คือ ด้าน
พฤติกรรมการบริโภคในอนาคต ส าหรับเพศของผู้บริโภคนั้น จากผลการวิเคราะห์พบว่า เพศชายและเพศหญิงไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์รายปัจจัย ด้านแรงจูงใจในการบริโภค พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกัน 
ทั้งในด้านความสะอาดของบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต  ด้านรูปลักษณ์สินค้า ด้านข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และด้านปัจจัยสุขภาพ ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดนั้น จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกัน ในด้านความคุ้มค่า ที่เปรียบเทียบแล้วว่าคุ้มค่ากับราคาและ
ประโยชน์ที่ได้รับ ในส่วนของปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคตนั้น ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีช่วงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน จะมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
อนาคตที่แตกต่างกัน  

ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละด้าน
ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นโดยละเอียด ดังนี้ 

2.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรโิภค ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์  
 

1) ระดับการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5 โดย
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
แตกต่างกัน ในด้านบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาด ด้านรูปลักษณ์สินค้าที่มีความน่าดึงดูด และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้บริโภครายกลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคท่ี
มีระดับการศึกษา ปวส./ปวช. เป็นกลุ่มที่มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุด ทั้งในด้านบรรจุ
ภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาด (4.75) ด้านรูปลักษณ์ของสินค้าที่มีความน่าดึงดูด (4.63) และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (4.6) เรียงตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 ระดับการศึกษากับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า 

 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ค่าความเช่ือมั่น 95%) 
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ส าหรับแรงจูงใจในด้านสุขภาพ ด้านสินค้ามีความปลอดภัย ด้านการเกรงกลัวอันตรายจากสารเคมี ด้าน

สินค้าที่มีฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และด้านอิทธิพลจากเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้บริโภคในแต่ละระดับการศึกษามีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ไมแ่ตกต่างกัน 

 
2) อาชีพ 

ตารางที่ 6 อาชีพกับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า 
 

 



10 
 

 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ค่าความชื่อมั่น 95%) 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์แตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปลักษณ์ของสินค้าที่มีความน่าดึงดูด และด้านการได้รับข่าวสารหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้บริโภครายกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในด้านรูปลักษณ์ของสินค้าท่ีมีความน่าดึงดูด มาก
ที่สุด (4.22) ในขณะที่ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นกลุ่มที่มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ในด้านการได้รับข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (4.15) มากที่สุดด้วยเช่นกัน 

ส าหรับแรงจูงใจด้านบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตมีความสะอาด ด้านสุขภาพ ด้านสินค้ามีความ
ปลอดภัย ด้านการเกรงกลัวอันตรายจากสารเคมี ด้านสินค้าที่มีฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และด้าน
อิทธิพลจากเพ่ือนและญาติพ่ีน้องนั้น ผลวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคในแต่ละอาชีพมีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรียไ์มแ่ตกต่างกัน 
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3) รายได้ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับรายได้กับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ 

ต่างกัน มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้านปัจจัยทางสุขภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา

ผู้บริโภครายกลุ่มแล้ว พบว่า กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มที่มีแรงจูงใจในการบริโภค

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในด้านปัจจัยทางสุขภาพ มากที่สุด (5.00)  ดังตารางที ่7 

ตารางที่ 7 ระดับรายได้กับแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า 
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*ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ค่าความชือ่มั่น 95%) 

ส าหรับแรงจูงใจด้านบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตมีความสะอาด ด้านสินค้ามีความปลอดภัย ด้านการ
เกรงกลัวอันตรายจากสารเคมี ด้านสินค้าที่มีฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้านรูปลักษณ์ของสินค้าที่มี
ความน่าดึงดูด ด้านการได้รับข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และด้านอิทธิพลจาก
เพ่ือนและญาติพ่ีน้องนั้น ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไม่แตกต่างกัน 

2.3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์  
1) อาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดด้านความ
คุ้มค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้บริโภครายกลุ่ม พบว่า กลุ่มพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดด้านความคุ้มค่า สูงที่สุด (4.03)  

ส าหรับความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา ด้านความหลากหลายของสินค้า ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายที่มีมากข้ึน และด้านความรู้ความเข้าใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมมากข้ึน ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่แตกต่างกัน  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อส่วนผสมทางการตลาดสามารถแสดงได้ในตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

 
 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ค่าความเช่ือมั่น 95%) 
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2.4 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรโิภค ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

 1) ช่วงวัย 

ตารางที่ 9 ช่วงวัยกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าความชื่อมั่น 95%) 
 

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีช่วงวัยต่างกัน มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์แตกต่างกันในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย พบว่า กลุ่ม Silent Generation หรือ
กลุ่มคนที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2468 - 2488) เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์มากท่ีสุดในอนาคต (4.50) 

ส าหรับแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น จากผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีช่วงวัยต่างกัน มีแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่แตกต่าง
กัน 
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2) ระดับการศึกษา 

ตารางที่ 10 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบรโิภคสินค้าเกษตรอนิทรีย์ในอนาคต 

 
 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าความเช่ือมั่น 95%) 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

แตกต่างกันในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษา ปวส./ปวช. มี
แนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากท่ีสุดในอนาคต (4.50) 

ส าหรับแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่
แตกต่างกัน 

 
3) อาชีพ 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์แตกต่างกันในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
มากที่สุดในอนาคต (4.31) 

ส าหรับแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่แตกต่างกัน ผล
การวเคราะห์ดังกล่าวสามารถแสดงได้ในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

 
 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าความเช่ือมั่น 95%) 
 

4) รายได้ 

ตารางที่ 12  รายได้กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าความชื่อมั่น 95%) 
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในอนาคต โดยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์แตกต่าง
กันในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต้ัง 100,000 บาทจนถึง199,999 บาท
ต่อเดือน เป็นกลุ่มทีมี่แนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากท่ีสุดในอนาคต (4.38) 

ส าหรับแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีแนวโน้มในการบอกต่อบุคคลอ่ืนให้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่แตกต่าง
กัน 
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3. แบบสอบถามการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตร

อินทรีย์ 
 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ภายใต้กิจกรรม 

“เชื่อมโยงและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในสาขาเกษตรอินทรีย์” โดยการสนับสนุนของ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ด าเนินงาน ข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถามจะน าไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการ

ของผู้บริโภค 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อายุ  

 น้อยกว่า 20 ปี     20 – 24 ปี 

 25 – 29 ปี     30 – 34 ปี  

 35 – 39 ปี     40 – 44 ปี  

 45 – 49 ปี     50 – 54 ปี  

 55 – 59 ปี     60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า    ปวช./ปวส. 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพ 

 ธุรกิจส่วนตัว     พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน 
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 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 

 แม่บ้าน/ไม่ประกอบอาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)       

 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 น้อยกว่า 25,000 บาท    25,000 – 49,999 บาท 

 50,000 – 99,999 บาท    100,000 – 199,999 บาท 

 200,000 บาท หรือมากกว่า    

 

ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตรอินทรีย ์

ค าอธิบาย ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับคะแนน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การใช้บรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตที่
สะอาดมีผลท าให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและ/
หรือบริการที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 

     

2. ปัจจัยด้ านสุขภาพมีผลให้ท่ านหันมา
บริโภคสินค้าและ/หรือบริการที่เป็นเกษตร
อินทรีย์มากท่ียิ่งขึ้น 

     

3. ท่านมั่นใจว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความ
ปลอดภัยกว่าสินค้าและ/หรือบริการที่
ไม่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ 

     

4. ท่านเกรงกลัวอันตรายจากสารเคมี      
5. ในการเลือกซื้อสินค้า จะพิจารณาฉลากที่

แสดงการรับรองมาตรฐานการเป็นเกษตร
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ข้อค าถาม 
ระดับคะแนน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
อินทรีย์ทั้งจากหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 

6. รูปลักษณ์ของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ      
7. ข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ท าให้ทัน

ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/
หรือบริการที่เป็นเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น 

     

8. เพ่ือนและญาติพ่ีน้องของท่านมีอิทธิพลที่
ท าให้ท่านหันมาให้ความสนใจกับสินค้า
และ/หรือบริการที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาก
ขึ้น 

     

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ค าอธิบาย ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับคะแนน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. สินค้าและ/หรือบริการที่ เป็น เกษตร
อินทรีย์มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างราคาและประโยชน์ที่ได้รับ 

     

10. ราคามีผลต่อการตัดสินในที่จะบริโภค
หรือไม่บริโภคสินค้าและ/หรือบริการที่เป็น
เกษตรอินทรีย ์

     

11. ปัจจุบันสินค้าและ/หรือบริการที่ เป็น
เกษตรอินทรีย์มีความหลากหลาย 

     

12. ปัจจุบันสามารถท่ีจะซื้อหาสินค้าและ/หรือ
บริการที่ เป็นเกษตรอินทรีย์ ได้มากขึ้น
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ข้อค าถาม 
ระดับคะแนน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
เนื่องจากมีช่องทางในการจ าหน่ายมาก
ยิ่งขึ้น 

13. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้า
และ/หรือบริการที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาก
ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ 

ค าอธิบาย ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับคะแนน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

14. ประเภทสินค้า      

      14.1 ผักสด      
      14.2 ผลไม ้      

      14.3 อาหารและผลไม้แปรรูป      

      14.4 เครื่องส าอาง      
      14.5 อ่ืน ๆ ระบุ......................................       

15. ความถี่ ในการบริโภคสินค้าและ/หรือ
บริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ (ต่อเดือน) 

     

      15.1 น้อยกว่า 5 ครั้ง      

      15.2 ระหว่าง 5 – 9 ครั้ง      
      15.3 10 ครั้งข้ึนไป      

16. แหล่งที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการในสาขา
เกษตรอินทรีย ์

     

      16.1 ร้านจัดจ าหน่ายสินค้าและ/หรือ
บริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ 

     

      16.2 ซุปเปอร์มาร์เก็ต      

      16.3 ร้านโครงการหลวง      
      16.4 ห้างสรรพสินค้า      

      16.5 อ่ืน ๆ ระบุ......................................       

17. แนวโน้มในการบริโภคสินค้าและ/หรือ
บริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ 

     

18. แนวโน้มในการบอกต่อให้บุคคลอ่ืนหันมา
บริโภคสินค้าและ/หรือบริการในสาขา
เกษตรอินทรีย ์

     

 


