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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคใน
ชุมชน 2) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา 3) ศึกษา
ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา 4) ทราบขอ้คิดเห็น ปัญหา 
และอุปสรรคในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท าการสุ่ม
ผูบ้ริโภคตัวอย่างจ านวน 204 ตัวอย่าง และนอกจากนั้ นยงัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา มาตรวดัแบบ likert scale, chi-square test และ วเิคราะห์สรุปผลการศึกษาดว้ยเชิงพรรณนา 

จากการวเิคราะห์ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูบ้ริโภคท าให้ทราบว่าส่วนใหญ่ผูบ้ริโภค
สินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาเป็นเพศหญิง อายเุฉล่ียอยูท่ี่ 40.93 ปี มีสถานภาพสมรส
ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัในอาหารของสมาชิกในครอบครัวมาก
ที่สุด มีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส่วนมากประกอบอาชีพคา้ขายและมีรายไดน้อ้ยสอดคลอ้ง
กบัการผลการวเิคราะห์การประกอบอาชีพของกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่ง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและการบริโภคสินคา้
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาพบว่าผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์1 คร้ังต่อสัปดาห์
และคร้ังละ 2 ชนิดมากที่สุดเช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกนิยมในสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปมากกว่า

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5552
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2983


 

จ 

 

สินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา เพราะภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปใน
ดา้นมีป้ายบอกว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์มีตราสินคา้และ สินคา้ที่วางจ าหน่ายดูมีคุณภาพ ผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกมัน่ใจในสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา มากกว่าสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป 
เพราะสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาจ าหน่ายใกลก้บัแหล่งผลิต ผูบ้ริโภคทราบแหล่ง
ผลิตอยา่งชดัเจนท าให้เกิดความมัน่ใจในสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา จากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ดา้นพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย์
ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาแลว้ท าใหท้ราบวา่ส่วนมากแลว้ผูบ้ริโภคจะรับประทานสินคา้เกษตรอินทรีย์
อาทิตยล์ะคร้ัง คร้ังละ 2 ชนิดเพื่อความเพียงพอต่อการประกอบอาหารในแต่ละม้ือ โดยตั้งใจซ้ือเพราะ
ตอ้งการรักษาสุขภาพ การไดรั้บประทานสินคา้เกษตรอินทรียบ์า้งในม้ือ ก็ถือวา่เป็นการช่วยรักษาสุขภาพ
ไดแ้ละการท าให้ผูบ้ริโภคมีความนิยมและความเช่ือมั่นว่าสินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นสินคา้เกษตรอินทรีย์
จริงเป็นส่ิงส าคญัต่อการเกิดความถ่ีในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธด์า้นปัจจยัขอ้มูลพื้นฐาน ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงั
แดงวิทยาพบว่ามีเพียงปัจจยัด้านอาชีพที่ท  าให้ผูบ้ริโภคมีความมั่นใจในสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปคือ
อาชีพเกษตรกรหรือรับจา้งทัว่ไปเพราะเป็นอาชีพของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่และเป็นอาชีพที่คุน้เคยกบัสินคา้
เกษตรมากที่สุด และเน่ืองจากผูบ้ริโภคในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจึงท าให้
ผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาในระดบัน้ีมีความนิยมในสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงและผูบ้ริโภค
มีอายเุฉล่ีย 40.93 ปี มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมีสถานภาพสมรสมีความมัน่ใจวา่สินคา้เกษตร
อินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงเป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง ซ่ึงตรงตามลกัษณะของผูบ้ริโภคตวัอยา่งที่อยู่
ในกลุ่มที่เป็นผูดู้แลครอบครัวและมีความใส่ใจในสุขภาพ 

จากการศึกษาทศันคติที่มีต่อสินคา้เกษตรอินทรียน์ั้นพบว่า ส่ิงส าคญัที่สุดส าหรับสินคา้เกษตร
อินทรียน์ั้นผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใหมี้การแสดงป้ายบอกวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละควรมีตราสินคา้
เกษตรอินทรียซ่ึ์งทศันคติทั้งสองดา้นน้ีเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพกนัมากขึ้น การแสดงให้เห็นชดัเจนว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์
เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่จะช่วยเพิม่ความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this project was to 1) study to the economic and social consumer in the 
community 2) study to the consumer behavior towards organic products of Phajhee Wang Dang Wittaya 
school 3) study to the consumer attitudes toward organic products of Phajhee Wang Dang Wittaya 
school 4) knowing the advice, the issues and barriers of consumers to buy organic products. Data was 
collected using a questionnaire to random sample of 204 consumers and also analyzed using descriptive 
statistics, likert scale, chi-square test and the results were analyzed by descriptive.  
 The analysis of the social and economic characteristics of consumers indicated that most 
consumers organic product of Phajhee Wang Dang Wittaya school was females. They have the mean 
age was 40.93 years old and get married. Which is a most group that is concerned with the health and 
safety for the families food. Most of them have a degree in elementary education. The occupation of the 
consumer sample were trading that lower occupation income. it consistent with the results of the 
occupation of the sample consumer.  
 A comparative behavior study of the consumption of general organic products and the 
consumption of Phajhee Wang Dang Wittaya School organic products. Both found that consumers are 
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most buying organic products once a week and two at a time. Consumers are favour in general organic 
products more than Phajhee Wang Dang Wittaya School organic products. Because the image of 
general organic products apparent in the signposted and brand as organic products and have a  quality 
products on sale. Consumer confidence in Phajhee Wang Dang Wittaya School organic products more 
than general organic products because sold near source of production. Consumers obviously know the 
source, confident in Phajhee Wang Dang Wittaya School organic products. The study of the relationship 
of consumer behavior in consumption of general organic products and Phajhee Wang Dang Wittaya 
School organic products showed that most consumers consumption organic produce once a week, two at 
a time. the kind enough to cook the meal. They intended purchase for healthy when eat organic products 
on some meals. This is also to help maintain their health. the popularity and the confidence are truly 
organic products, it is important to the frequency of buying Phajhee Wang Dang Wittaya School organic 
products. 

the study compared the association of baseline factors And general characteristics of consumer 
behavior in consumption of Phajhee Wang Dang Wittaya School organic products found that only a 
factor that allows consumers to have confidence is farming or general Contractors because this is most 
occupation consumers and most familiar professional in agricultural commodities. And as consumers in 
most communities are educated in elementary so that consumers with this level of popularity of Phajhee 
Wang Dang Wittaya School organic products. Them average age is 40.93 years, education at the 
elementary and marriage status. They are confident that Phajhee Wang Dang Wittaya School organic 
products is actually organic. Which is based on a sample of consumers belonging to the family 
caregivers and health care. 

The study attitudes toward organic products were found the most important for organic 
products that consumers need seller to show signs and brand that it should be organic products which 
attitudes on both sides, this is the primary factor in choosing an organic product. Consumers are more 
health conscious currently. Shows evidently that the organic products is important factor to increase 
confidence in purchase decisions of consumers. 


