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บทที ่6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 ในการวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินคา้เกษตร
อินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยารวมถึงศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคใน
ชุมชน ตลอดจนศึกษาถึงข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการศึกษาสุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างในพื้นท่ี
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จากตลาดจ านวน 4 แห่ง ท่ีโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาได้มีการวาง
จ าหน่ายสินคา้ ประกอบดว้ย ตลาดป่าจ้ี ตลาดบา้นปง ตลาดหนองออนและ ตลาดช่อแล ตลาดละ 51 
ตวัอยา่ง รวมจ านวน 204 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบท่ีประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผูบ้ริโภค พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้เกษตรอินทรีย ์ทั้ ง
สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา รวมถึงขอ้คิดเห็น 
ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ซ่ึงได้น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติจากมาตรวดัแบบ likert scale, chi-square test และ 
วเิคราะห์สรุปผลการศึกษาดว้ยเชิงพรรณนา ตามล าดบั ผลของการศึกษาพบวา่ 

1. ข้อมูลทั่วไปกลุ่มผูบ้ริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงจ านวน 204 
ตวัอย่าง ด้วยวิธีวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาพบว่า โดยส่วนมากผูบ้ริโภคตัวอย่างเป็นเพศหญิง 
จ านวน 116 คน เป็นเพศชายจ านวน 88 คน สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายนั้น 
อนัเน่ืองมาจากบทบาทในการเป็นผูจ้ดัเตรียมจดัหาอาหารส าหรับการบริโภคในครัวเรือนนั้นใน
สังคมไทยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมต่างจงัหวดั เพศหญิงจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากกวา่เพศชาย โดย
กลุ่มตวัอยา่งมีอายโุดยเฉล่ียอยูท่ี่ 40.93 ปี เม่ือพิจารณาจะเป็นช่วงอายท่ีุอยูใ่นวยัท่ีมีครอบครัวแลว้  
และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ทางดา้นสังคมของพื้นท่ี ๆ กลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยู ่ส่วนมากเป็นผูมี้สถานภาพสมรส ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่ม
ท่ีมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัในอาหารของสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด  

ส าหรับการประกอบอาชีพของกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
คา้ขาย (ธุรกิจส่วนตวั) จ านวน 83 คน ซ่ึงจะเป็นอาชีพประเภทขายอาหารในตลาด ขายของป่าและ 
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การเร่ขายสินคา้ เป็นตน้ ส่วนอาชีพรองลงมา ซ่ึงมีจ านวนต่างกนัไม่มากนักคืออาชีพรับจา้งทัว่ไป
หรือเกษตรกร จ านวน 70 ราย เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีท่ีดิน
ด าเนินการเก่ียวกบัดา้นเกษตรเป็นของตนเอง หรือมีน้อย นอกจากการท าการเกษตรบนพื้นท่ีของ
ตนเองยงัมีการรับจา้งท าการเกษตรในพื้นท่ีอ่ืนดว้ย ในดา้นรายไดจ้ากการวิเคราะห์พบวา่ โดยส่วน
ใหญ่กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งจะมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 4,000 บาทต่อเดือนและ มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 
6,001 – 8,000 บาทในครัวเรือนขนาดเล็กและ รายไดข้องครัวเรือนท่ีมากกวา่ 14,000 บาท เป็นกลุ่ม
ท่ีมีประชากรในครัวเรือนหลายคน  

เม่ือพิจารณาผู ้บริโภคจากข้อมูลรายได้แล้วนั้ นจะพบว่าส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคสินค้าเกษตร
อินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยามีรายไดน้้อยสอดคลอ้งกบัการผลการวิเคราะห์การประกอบ
อาชีพของกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีใหร้ายไดน้อ้ยตามลกัษณะทางดา้นสังคม 

2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทัว่ไปและสินค้า
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ดว้ยการศึกษา 6 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความถ่ีในการซ้ือ
สินคา้ จ  านวนท่ีซ้ือของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง ความนิยมในสินคา้ของผูบ้ริโภค ความเช่ือมัน่ในสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ลกัษณะและสาเหตุการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์และการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภค
สินคา้เกษตรอินทรีย ์ในดา้นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์สถานท่ีวางจ าหน่ายสินคา้
เกษตรอินทรียแ์ละระยะทางท่ีผูบ้ริโภคเดินทางมาซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์ผลของการศึกษาพบวา่ 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 พบวา่ จ  านวนชนิดท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการซ้ือสินคา้เกษตร
อินทรีย ์โดยผูบ้ริโภคตวัอยา่งจะซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปมาบริโภคจ านวน 2 ชนิดต่อคร้ังและ
จะซ้ืออาทิตยล์ะ 1 คร้ัง โดยสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ ไดแ้ก่ ผกักาด ถัว่ฝักยาว 
ผกับุง้ มะเขือเทศ แตงกวา ผกักาดหอม มะเขือ ฝักทอง กะหล ่า มะม่วง เน้ือหมูและ สินคา้แปรรูป
บ ารุงสุขภาพ ตามล าดบั เหตุท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป 2 ชนิดต่อคร้ัง โดย
ซ้ือ 1 คร้ังต่ออาทิตยน์ั้น เป็นเพราะสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปหาซ้ือไม่ไดง่้ายส าหรับผูบ้ริโภค ซ่ึงจะ
มีจ าหน่ายท่ีตลาดขนาดใหญ่และห้างสรรพสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้เกษตรในตลาดใกลบ้า้น
เป็นส่วนมากและดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือสินคา้มาปรุงอาหารเพื่อพอรับประทานในแต่ละ
วนัเท่านั้น และอีกหน่ึงประเด็นคือลกัษณะในการซ้ือสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป โดยผูบ้ริโภคมีลกัษณะการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปแบบตั้งใจดว้ย
ความคิดเห็นท่ีวา่เม่ือซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียม์ารับประทานแลว้จะท าให้มีสุขภาพดี ตวัของผูบ้ริโภค
เองจะเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปมารับประทานมากท่ีสุดเพราะสามารถ
ตดัสินใจซ้ือไดง่้าย ทนัที ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือผูป้รุงอาหารจะเป็นผูเ้ลือกซ้ือสินคา้
ดว้ยตวัเอง 



 

73 
 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ี
วงัแดงวทิยา ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 พบวา่มีประเด็นท่ีส าคญั 4 ประเด็น ไดแ้ก่  

(1) จ านวนชนิดท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียโ์รงเรียนป่า
จ้ีวงัแดงวทิยา โดยผูบ้ริโภคตวัอยา่งจะซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปมาบริโภคจ านวน 2 ชนิดต่อคร้ัง
และจะซ้ืออาทิตยล์ะ 1 คร้ัง เพราะสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยามีจ านวนชนิด
สินคา้ใหเ้ลือกซ้ือนอ้ยกวา่สินคา้เกษตรท่ีไม่ใช่อินทรีย ์ซ่ึงผูบ้ริโภคจะนิยมซ้ือผกักาดมากท่ีสุด  

(2) ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียมี์ความสัมพนัธ์ต่อความนิยมในการ
ซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียโ์รงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่จะบริโภคอาทิตยล์ะ 1 
คร้ังเพราะมีความนิยมซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา  

(3) ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียมี์ความสัมพนัธ์ต่อความเช่ือมัน่ในการ
ซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียโ์รงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่จะบริโภคอาทิตยล์ะ 1 
คร้ังเพราะมีความเช่ือมัน่ว่าสินค้าเกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาเป็นสินค้าเกษตร
อินทรียจ์ริง 

(4) ปัจจยัด้านลักษณะในการซ้ือสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินค้า
เกษตรอินทรียโ์รงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา โดยผูบ้ริโภคจะมีลักษณะการซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาแบบตั้งใจเพราะมีความคิดเห็นท่ีวา่ซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่า
จ้ีวงัแดงวิทยามารับประทานแล้วจะท าให้มีสุขภาพดี โดยระยะทางในการเดินทางมาตลาดของ
ผูบ้ริโภคเพื่อซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยานั้นส่วนใหญ่มีระยะทางจากบา้น
มาท่ีตลาด 1 กิโลเมตรข้ึนไป - 2 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าความสะดวกในดา้นระยะทางมีส่วนใน
การส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย ์
 จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและการบริโภคสินคา้
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาพบว่าผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์1 คร้ังต่อ
สัปดาห์และคร้ังละ 2 ชนิดมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกนิยมในสินคา้เกษตรอินทรีย์
ทัว่ไปมากกว่าสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา เพราะภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้
เกษตรอินทรียท์ัว่ไปในด้านมีป้ายบอกว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย ์มีตราสินคา้และ สินคา้ท่ีวาง
จ าหน่ายดูมีคุณภาพ ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกมัน่ใจในสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 
มากกวา่สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป เพราะสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาจ าหน่าย
ใกลก้บัแหล่งผลิต ผูบ้ริโภคทราบแหล่งผลิตอยา่งชดัเจน จากการศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นพฤติกรรม
การบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดง
วทิยาแลว้ท าให้ทราบวา่ส่วนมากผูบ้ริโภคจะรับประทานสินคา้เกษตรอินทรียอ์าทิตยล์ะคร้ัง คร้ังละ 
2 ชนิดเพื่อความเพียงพอต่อการประกอบอาหารในแต่ละม้ือ โดยตั้ งใจซ้ือเพราะต้องการรักษา
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สุขภาพ การไดรั้บประทานสินคา้เกษตรอินทรียบ์า้งในม้ือ ก็ถือวา่เป็นการช่วยรักษาสุขภาพไดแ้ละ
การท าให้ผูบ้ริโภคมีความนิยมและความเช่ือมัน่วา่สินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง
เป็นส่ิงส าคญัต่อการเกิดความถ่ีในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วไปและสินค้าเกษตร
อินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา โดยศึกษาถึงปัจจยัขอ้มูลพื้นฐาน ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภค
ตวัอยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและ รายได้ ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ใน
ด้านความถ่ีในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ความนิยมท่ีมีต่อสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละ ความ
มัน่ใจท่ีมีต่อสินคา้เกษตรอินทรีย ์ผลของการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วไป โดยการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ดา้นปัจจยัขอ้มูลพื้นฐาน ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคตวัอย่างต่อพฤติกรรมส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  พบวา่ การศึกษา
ถึงปัจจยัดา้นอาชีพของผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความเช่ือมัน่ในการบริโภคสินคา้เกษตร
อินทรียท์ัว่ไป แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การประกอบอาชีพส่งผลต่อความเช่ือมั่นในสินค้า
เกษตรอินทรียท์ัว่ไป โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทัว่ไปหรือเกษตรกรมีความมัน่ใจว่า
สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปเป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา 
โดยการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัขอ้มูลพื้นฐาน ลักษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคตวัอย่างต่อ
พฤติกรรมส าคญัท่ีส่งผลต่อการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95
พบวา่มี 4 ประเด็น ไดแ้ก่  

(1)     ปัจจยัด้านการศึกษาของผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความนิยมในการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา โดยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามีความนิยมในสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา  

(2)     ปัจจยัดา้นอายุของผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นความเช่ือมัน่ในการบริโภคสินคา้
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 51- 60 ปีมีความมัน่ใจว่าสินคา้
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาเป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง  
 (3)     ปัจจยัดา้นการศึกษาของผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความเช่ือมัน่ในการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา โดยผู ้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาในชั้ น
ประถมศึกษามีความมัน่ใจว่าสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาเป็นสินคา้เกษตร
อินทรียจ์ริง 
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 (4)     ปัจจยัดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นความเช่ือมัน่ในการบริโภค
สินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสมีความมัน่ใจวา่
สินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาเป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง 
  เม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ด้านปัจจัยข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทั่วไปของผูบ้ริโภคต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียน
ป่าจ้ีวงัแดงวิทยาพบวา่มีเพียงปัจจยัดา้นอาชีพท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในสินคา้เกษตรอินทรีย์
ทัว่ไปคืออาชีพเกษตรกรหรือรับจา้งทัว่ไปเพราะเป็นอาชีพของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่และเป็นอาชีพท่ี
คุน้เคยกบัสินค้าเกษตรมากท่ีสุด และเน่ืองจากผูบ้ริโภคในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจึงท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาในระดับน้ีมีความนิยมในสินค้าเกษตรอินทรียข์อง
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงและผูบ้ริโภคมีอายุเฉล่ีย 40.93 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมี
สถานภาพสมรสมีความมัน่ใจว่าสินค้าเกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงเป็นสินค้าเกษตร
อินทรียจ์ริง ซ่ึงตรงตามลกัษณะของผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเป็นผูดู้แลครอบครัวและมีความ
ใส่ใจในสุขภาพ 

4. ทศันคติของผูบ้ริโภคระดบัชุมชนท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์ท่ีเก่ียวกบัการ
รับรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมทางด้านการตลาดของสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีอยู่ทัว่ไปและสินคา้
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและ การ
ส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยภาพรวม ผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าเกษตร
อินทรีย ์โดยมีค่าเฉล่ียความเห็นดว้ยในระดบัมาก ดว้ยความคิดเห็นท่ีวา่การรับประทานสินคา้เกษตร
อินทรียเ์พื่อความตอ้งการในการดูแลรักษาสุขภาพเพราะทราบประโยชน์จากการบริโภควา่จะท าให้
มีสุขภาพดีมากท่ีสุด ตอ้งการรับประทานเป็นประจ าถึงแมจ้ะมีขอ้จ ากดัหลายด้านแต่หากพบเห็น
และมีโอกาสก็จะซ้ือมารับประทานนอกจากน้ีผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีทศันคติระดบัปานกลางในเร่ืองถา้
มีการรณรงค์ให้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรียจึ์งจะบริโภคตามกระแสนิยม การรณรงค์ให้มีการ
บริโภคสินคา้เกษตรอินทรียจ์ะช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคนึกข้ึนได้และ เกิดความอยากท่ีจะบริโภค
เพราะปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เกษตรอินทรียเ์พิ่มข้ึนท าใหเ้กิดกระแสนิยมและการ
บริโภคสินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นเร่ืองของคนรวยเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ใจว่าสินคา้เกษตร
อินทรียมี์ราคาแพงกวา่สินคา้เกษตรทัว่ไป 

ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีวางจ าหน่ายโดยทัว่ไปนั้น ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีทศันคติ
เห็นดว้ยในระดบัมากต่อสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปมากท่ีสุดในเร่ืองของควรมีมีการแสดงแสดงป้าย
สินคา้เกษตรอินทรีย ์มีตราสินคา้ เพราะปัจจุบนัจะสังเกตได้ว่าสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์วางขายอยู่
ทัว่ไปไม่มีการแสดงป้ายจ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ชดัเจน วางจ าหน่ายเช่นเดียวกบัสินคา้เกษตร
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ทัว่ไปมีเพียงบรรจุภณัฑเ์ท่านั้นท่ีแสดงวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละ สินคา้เกษตรอินทรียบ์างร้าน
ก็ไม่มีการแสดงตราสินคา้วา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรียท์  าให้ทราบไดย้ากดงันั้นควรมีการแสดงตรา
สินคา้ท่ีชดัเจนดว้ย นอกจากน้ีเป็นท่ีทราบดีวา่สินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาสูงกวา่สินคา้เกษตรทัว่ไป 
ผูบ้ริโภคตวัอย่างเห็นด้วยมากกบัความคิดเห็นแสดงป้ายราคาระบุอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ สินคา้มีคุณภาพมีบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม มีสินคา้เกษตรอินทรีย์ให้เลือกหลากหลาย
เพียงพอต่อความตอ้งการ ท าให้เช่ือวา่สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์น ามาจ าหน่ายเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย์
จริง มีรสชาติอร่อย มีสถานท่ีจ าหน่ายเหมาะสม หาซ้ือได้ง่าย ในล าดบัทา้ยสุดผูบ้ริโภคตวัอย่างมี
ความเห็นดว้ยมากในดา้นมีพนกังานขายท่ีเหมาะสมและใหสิ้นคา้มีราคาถูก อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริโภค
สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปบางกลุ่มไดซ้ื้อสินคา้จากห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงไม่มีพนักงานขายแนะน า
สินคา้และ ความคิดเห็นดว้ยระดบัมากในเร่ืองของราคาถูก ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยวา่มีราคาขาย
ท่ีเหมาะสม โดยมีความเข้าใจว่าการวางจ าหน่ายบนห้างสรรพสินค้าย่อมมีต้นทุนท่ีสูงกว่าการ
จ าหน่ายในตลาดทัว่ไป 

ด้านทศันคติท่ีมีต่อสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ผูบ้ริโภคตวัอย่างมี
ทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมากต่อสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยามากท่ีสุดในเร่ือง
ของการแสดงป้ายสินคา้เกษตรอินทรีย ์มีตราสินคา้เพราะสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงั
แดงวิทยาเป็นสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งผลิตหรือโรงเรียน ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป็น
ผูบ้ริโภคระดบัชุมชนและจ าหน่ายในราคาเท่ากบัสินคา้เกษตรทัว่ไป จึงไม่ไดมี้การติดตราสินคา้และ 
การแสดงป้ายบอกวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมาตลาดนั้นๆบ่อยทราบเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น จะท าให้ไม่ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มผูบ้ริโภคอ่ืนเช่น ผูบ้ริโภคท่ีบงัเอิญแวะเวียนมาท่ีตลาด
และ มีการแสดงป้ายราคาระบุอย่างชดัเจน เน่ืองจากสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดง
วิทยาได้จ  าหน่ายในราคาท่ีถูกกว่าสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปการติดป้ายบอกราคาชดัเจนเป็นการ
กระตุน้การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคไดอี้กทางหน่ึง นอกจากน้ีผูบ้ริโภคเช่ือวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรีย์
ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาเป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง มีคุณภาพมีบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม  มี
สถานท่ีจ าหน่ายท่ีเหมาะสมแลว้ นกัเรียนเป็นผูจ้  าหน่ายเป็นพนกังานขายท่ีเหมาะสมเพราะเป็นการ
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรียม์าจากโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาจริง มีความเห็น
ดว้ยมากในเร่ืองของการมีราคาถูก  มีรสชาติอร่อยกวา่ผกัทัว่ไป ในล าดบัทา้ยสุดผูบ้ริโภคตวัอยา่งมี
ความเห็นดว้ยมากในดา้นมีความหลากหลายเพียงพอต่อความตอ้งการ 

เม่ือน าผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคพบวา่ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีทศันคติ
เห็นดว้ยในระดบัมากทั้งต่อสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงั
แดงวิทยา โดยในสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปนั้นผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีให้ความส าคญัระดบัมากใน
ด้านมีป้ายบอกว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์มีตราสินคา้และ แสดงป้ายราคาระบุอย่างชัดเจนเป็น
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ล าดบัตน้ๆ ในส่วนของสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาก็เช่นเดียวกนั แสดงให้
เห็นว่า การแสดงให้เห็นชดัเจนวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรียโ์ดยการมีป้ายแสดงว่าเป็นสินคา้เกษตร
อินทรีย์ มีตราสินค้าและป้ายราคาระบุอย่างชัดเจน ทั้ งสองส่ิงน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีส าคัญระดับต้น
ทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีจะช่วยเพิ่มการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ผูบ้ริโภคได ้

5. ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาจาก
ผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 
  การวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัการตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย์
ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา นอกจากการศึกษาในดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคแลว้ ยงั
ไดมี้แบบสอบถามขอ้คิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ดว้ยการสอบถาม 4 ประเด็น
ส าคญัทางดา้นการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ส่ือโฆษณา ซ่ึงได้
รวบรวม วเิคราะห์และ น ามาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ โดยผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากต่อสินคา้เกษตรอินทรียใ์นดา้นการมีป้ายแสดงว่าเป็น
สินคา้เกษตรอินทรียแ์ละการมีตราสินคา้เป็นล าดบัตน้ๆ จากการศึกษาเห็นว่าสินคา้เกษตรอินทรีย์
ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาไม่มีตราสินคา้ท่ีระบุชดัเจนวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการระบุวา่สินคา้เป็นสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ผลิตมาจากโรงเรียน
ป่าจ้ีวงัแดงวิทยาและนักเรียนเป็นผูผ้ลิตแม้ผูบ้ริโภคจะมีความนิยมในสินค้าเกษตรอินทรียข์อง
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาและมัน่ใจวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริง อยา่งไรก็ตามการท าป้ายและตรา
สินคา้หมายถึงการเพิ่มตน้ทุนทางดา้นการผลิตแต่สินคา้สินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดง
วิทยามีพื้นท่ีการเพาะปลูกขนาดจ ากดัและสินคา้ถือว่ามีปริมาณน้อยในการจ าหน่ายแต่ละคร้ังการ
จดัท าป้ายและตราสินคา้จะท าใหก้ าไรจากการจ าหน่ายลดลง 
   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยาในปริมาณนอ้ย 
โดยพบวา่ส่วนใหญ่มีการซ้ือเพียงอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชนิดเน่ืองจากสินคา้เกษตรอินทรียข์อง
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยามีปริมาณชนิดของสินคา้ในการจ าหน่ายนอ้ยในแต่ละคร้ัง 

2) ดา้นราคา 
  จากการศึกษาดา้นราคาขายสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาไดพ้บว่าผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยตามลกัษณะพื้นฐานของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในชุมชน ผูบ้ริโภคจึงมีขอ้คิดเห็น
ทางดา้นราคาวา่ ราคาท่ีจ าหน่ายในปัจจุบนั (ราคาเดียวกบัทอ้งตลาด) มีความเหมาะสมแลว้ ไม่ควร
ตั้งราคาขายแพงกว่า และมีบางส่วนท่ีอยากให้ตั้ งราคาขายต ่ากว่าท้องตลาดเพราะผูบ้ริโภคกลุ่ม
ดงักล่าวมีรายไดน้อ้ย  
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3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  จากการศึกษาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาพบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมากในดา้นการมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีเหมาะสมโดยตอ้งการให้เพิ่มสถานท่ีวาง
จ าหน่ายเพราะการจ าหน่ายเฉพาะในตลาดเยน็ท าให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกไม่เพียงพอเพราะใน
บางคร้ังจะมีเวลาซ้ือสินค้าในช่วงเวลาอ่ืน ซ่ึงโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยายงัไม่มีร้านจ าหน่ายใน
โรงเรียน  

4) ดา้นส่ือโฆษณา 
  จากการศึกษาไดพ้บขอ้คิดเห็นดา้นส่ือโฆษณาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากใน
ดา้นแสดงป้ายบอกว่าสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์จ  าหน่ายเป็นสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงั
แดงวทิยา ทางโรงเรียนยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงั 
  นอกจากน้ียงัตอ้งการให้มีการติดป้ายโฆษณาสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดง
วิทยา รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลและประโยชน์จากการรับประทานสินคา้เกษตรอินทรียข์อง
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาให้มากข้ึน โดยเฉพาะทางวิทยุชุมชนเน่ืองจากผูบ้ริโภคในชุมชนมีความ
ใกลชิ้ดและใหค้วามสนใจกบัส่ือดา้นน้ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่ือในดา้นอ่ืนๆ  
6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริโภค
สินคา้เกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาและได้น ามาเสนอแนะให้กบัเกษตรกรผูผ้ลิต
สินคา้เกษตรอินทรียร์ายยอ่ยท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกและมีปริมาณสินคา้จ าหน่ายท่ีจ ากดั โดยสามารถแบ่ง
ผลออกเป็นส่วนต่างๆ ทางดา้นการตลาด ดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์กบัตราสินคา้จากแหล่งผลิต ตราสินคา้เกษตรอินทรีย์

และการระบุราคาจ าหน่ายอย่างชดัเจนเป็นอย่างมาก แต่เน่ืองจากโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยามีพื้นท่ี
การเพาะปลูกขนาดจ ากัดและมีปริมาณสินค้าจ าหน่ายน้อยในแต่ละคร้ัง ดังนั้ นผูผ้ลิตควรมีการ
จดัการดงักล่าวดว้ยความเหมาะสม เช่น การมีป้าย ณ จุดขายวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์ มีการระบุ
ราคาขาย แหล่งผลิตเพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบไดแ้ละ ตวัสินคา้ควรท าให้มีคุณภาพ มีความ
สะอาดเพราะจะช่วยท าให้สินคา้สินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นท่ีน่าสนใจมากข้ึน การมีบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น การห่อสินคา้ดว้ยใบตอง การใชช้ะลอมแทนถุงพลาสติก เป็นตน้ 

เน่ืองจากชนิดของสินคา้มีจ านวนนอ้ยในการจ าหน่ายแต่ละคร้ัง ดงันั้นทางผูผ้ลิตสินคา้เกษตร
อินทรียร์ายยอ่ยควรหาวธีิเพิ่มชนิดผลผลิต เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจในพื้นท่ีให้ท าการผลิต
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เพื่อส่งขาย โดยจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี โดยผ่านการตรวจสอบ ควบคุมจาก
กลุ่มเป็นตน้  

2) ดา้นราคา 
 จากการศึกษาดา้นราคาจ าหน่ายจากผูบ้ริโภคพบวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่น

ชุมชน ควรตั้งราคาจ าหน่ายราคาเดียวกบัทอ้งตลาดเพราะผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้
นอ้ย และมีผูบ้ริโภคบางส่วนตอ้งการให้จ  าหน่ายราคาต ่ากว่าราคาตลาด ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถพิจารณา
น ามาเป็นกลยทุธ์ดา้นราคาจ าหน่ายส าหรับชุมชนได ้

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ควรมีการจ าหน่ายสินคา้ใกลก้บัแหล่งผลิต โดยให้ครอบคลุมทั้งตลาดเชา้ ตลาดเยน็และตลาด

นดัชุมชนเพื่อสร้างความสะดวกในการซ้ือสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคในชุมชนและมีการจ าหน่ายหรือให้
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้มาดูการผลิตในแหล่งผลิตไดจ้ะท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัแหล่งผลิตและเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจวา่สินคา้ท่ีผลิตเป็นสินคา้เกษตรอินทรียจ์ริงใหก้บัผูบ้ริโภค 

4) ดา้นส่ือโฆษณา 
 ควรมีการติดป้ายโฆษณาสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามสถานท่ีใกล้แหล่งจ าหน่าย  ควรมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลสินคา้เกษตรอินทรีย ์ทั้งด้านตวัผลิตภณัฑ์และโดยเฉพาะอย่างน้ีประโยชน์จากการ
บริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นป้ายโฆษณาหรือผา่นทางวิทยุชุมชนเพราะเป็นส่ือท่ีเป็นท่ีนิยมและ
ใกลชิ้ดกบักลุ่มผูบ้ริโภค 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาในคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์น อ าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรด าเนินการกบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีอ่ืนๆเพื่อให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมหรือไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการศึกษาเก่ียวกบัสินคา้
เกษตรอินทรียอ่ื์นอย่างเฉพาะเจาะจงเช่น อาหารท่ีแปรรูปจากพืชผกัเกษตรอินทรียก์็เป็นส่ิงท่ีควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตวัทางดา้นการตลาดของสินคา้เกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนั 
 
 

 


