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บทคัดย่อ
ข้าวอินทรี ย ์ (Organic rice) เป็ นข้าวที่ผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ โดยกระบวนการที่ หลีก เลี่ยง
การใช้สารเคมี หรื อสารสังเคราะห์ต่ าง ๆ ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ การเตรี ย มที่ดิน ในการปลูก
จนกระทั่งการเก็บหี บห่ อเพื่อบรรจุ ขาย ทาให้สามารถมัน่ ใจได้ว่ากระบวนการเหล่านั้น เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้อ มและระบบนิ เ วศ ที่ ส าคัญ ปลอดภัย ต่ อ ร่ างกายอย่ า งแน่ น อน
อันเนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่รับประทานข้าวเป็ นอาหารหลัก ทาให้มีโอกาสที่จะได้รับสารตกค้าง
จากข้าวที่ ปลูกโดยวิธีธรรมดา แต่ ในปั จจุบนั การบริ โภคข้าวอิน ทรี ยไ์ ม่แพร่ หลายในกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไป ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึ งสนใจที่จ ะศึก ษาถึงปั จ จัย ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคข้าวสารอิน ทรี ยข์ อง
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ ก ษาถึงพฤติก รรม และปั จ จัยที่ มีผลต่ อ
การตัดสินใจบริ โภคข้าวอินทรี ย ข์ องประชาชนที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเคยซื้อและบริ โภค
ข้าวอินทรี ย ์ ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 390 คน สถานที่ที่ทาการเก็บข้อมูล ได้แก่
สถานที่ที่ผบู้ ริ โ ภคนิ ย มมาซื้อข้าวสารอิน ทรี ย ์ เช่ น Golden Place หรื อบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าชั้นน า
ระยะเวลาที่ทาการเก็บข้อมูลคือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 20 ถึง
29 ปี เป็ นโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 ถึง 20,000 บาท จานวนสมาชิก ในครอบครัว 3 - 4 คน และส่ ว นใหญ่ อาศัยอยู่ที่บา้ นตนเอง
พฤติ กรรมการบริ โ ภคและการซื้ อข้าวสารอิน ทรี ย ์ ส่ วนใหญ่ซ้ื อข้าวหอมมะลิ โดยรั บประทานข้าว
อิน ทรี ย เ์ พื่อรั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว โดยกลุ่มตัว อย่างเป็ นผูท้ ี่ต ัด สิ น ใจในการเลือก
รับประทานและซื้อด้วยตนเอง แหล่งที่ผบู้ ริ โภคนิยมไปเลือกซื้อข้าวอินทรี ยค์ ือห้าง Discount Store โดย
ซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ในปริ มาณบรรจุปริ มาณ 5 กิโลกรัม และราคาที่ซ้ืออยูใ่ นช่วง 50 ถึง 55 บาท/
กิ โ ลกรั ม ในส่ ว นของปั จ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคข้า วอิน ทรี ย ์ ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.68 โดยให้
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ความสาคัญในระดับมากทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านราคาที่ ผบู้ ริ โภคต้อ งการความเหมาะสมของราคาเมื่อ
เที ย บกับ ปริ ม าณของผลิต ภัณ ฑ์ข ้า วอิน ทรี ย ์ รวมถึง ความคุ ้ม ค่ า ของราคาเมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า รองลงมาเป็ นด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ที่ อ ยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ความปลอดภัย
ต่ อ สุ ข ภาพและไร้ ส ารพิษ ตกค้า ง การมีป ระโยชน์ต่ อ ร่ า งกายมากกว่า ข้า วปกติ และการมีต รา
รั บรองมาตรฐานข้าวอิน ทรี ย ์ ด้านช่ องทางการจัด จาหน่ ายผูบ้ ริ โภคได้ให้ค วามสาคัญ โดยรวมใน
ระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ สถานที่ ต้ ัง ของร้ า นสะดวกต่ อ การซื้ อ มีร้ า นที่ จ ัด จาหน่ า ยข้า วอิน ทรี ย ท์ ี่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และความน่ าเชื่ อ ถือ ของร้ า นที่ จ ัด จาหน่ า ย เช่ น เดี ย วกับ
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ มีค วามสาคัญรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้ความรู้จากผู้
จาหน่ายเรื่ องความสาคัญของข้าวอินทรี ย ์ รวมถึงการโฆษณาทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสารสุขภาพ
เป็ นสื่อที่มีความสาคัญต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ ควรส่ งเสริ มการตลาดในด้านราคาเนื่ องจากลูกค้า
ส่วนใหญ่เห็นว่าข้าวอินทรี ยม์ ีราคาแพงเกินไป กลุ่มลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 39 ปี ที่มีการบริ โภค
และการซื้อที่ รองลงมา ดังนั้นน่ าจะมีโอกาสในการเพิ่มจานวนลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้ง่ายกว่า สามารถทา
การส่งเสริ มทางการตลาด เช่นแจกสินค้าตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้นาไปทดลองบริ โภคและ
การให้ความรู้จากผูจ้ าหน่ายในเรื่ องความสาคัญ และประโยชน์ของข้าวอินทรี ย ์ การให้ขอ้ มูลรายละเอียด
ของข้าวอินทรี ยท์ างเวปไซค์ เป็ นสิ่ งที่ควรประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก และควรส่ งเสริ มการตลาดใน
กลุ่มที่มีการบริ โภคจานวนน้อย อีกด้วย
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