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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย และ 2) ปญหาและ

ขอเสนอแนะในการจัดการตลาดนัดสุขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) จากผูบริ โภคที่มาเดินเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย  จํ านวน 70 ตัวอย าง โดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญบริโภคสินคาเกษตรอินทรียมามากกวา 1 ป ดานพฤติกรรมการบริโภค
สินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ กลุมตัวอยางสวนใหญระบุเหตุผลดานสุขภาพในการเลือกซื้อสินคาเกษตร
อินทรีย โดยตนเองเปนผูตัดสินใจซื้อ สวนความถี่ในการเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจสวนใหญระบุวา
มาเปนประจําสัปดาหละ 1-2 ครั้ง กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งมาเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารปรุงสุกพรอม
รับประทาน ดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ กลุมตัวอยางระบุ
วามีความพึงพอใจมาก สวนความพึงพอใจตอความหลากหลายของสินคาอยูในระดับปานกลาง ขณะที่จํานวนเงินท่ีใช
จายในการซื้อสินคาแตละครั้งกลุมตัวอยางมากกวาครึ่งระบุวานอยกวา 350 บาท ดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และขอมูลที่ไดรับจากการ
ประชาสัมพันธ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย ขณะที่ความสวยงามของบรรจุภัณฑกลุมตัวอยาง
มากกวาครึ่งระบุวาไมมีผลตอการเลือกซื้อสินคา  
 

คําสําคัญ : เกษตรอินทรีย  พฤติกรรมผูบริโภค  ตลาดนัดสุขใจ  
 

Abstract  
 This research was to study 1) consumer behavior in buying organic products and 2) problems 
and suggestions for management of Sukjai Market, Sampran district, Nakhon Pathom province. 
Using accidental sampling from consumers who came to buy organic products. Questionnaire was 
used as an instrumet for data collection from seventy consumers. Descriptive statistics such as 
frequency, percentage, and mean were used for data analysis. The results showed that most of 
the samples consumed more than one year of organic products. For consumption behavior of 
organic products in Sukjai market, most of the samples identified health reasons for choosing 
organic products. As regards frequency of buying of organic products in Sukjai market, most of the 
samples stated that they regularly came in 1-2 times a week. More than half of the sample 
purchased ready-to-eat cooked food. On satisfaction of the quality of organic products in Sukjai 
market, the samples indicated that they were very satisfied. The satisfaction of the variety of 
products was moderate. More than half of sample spent money to purchase products less than 
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350 baht for each visit. Regarding the factors related to purchasing decision, most of the samples 
stated that organic certification and information obtained from public relations affected the 
decision to buy organic products. More than half of the samples stated that the packaging did not 
affect the decision to buy.   
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1. บทนํา  
เกษตรอินทรีย ถือเปนทางเลือกสําคัญในการ

พัฒนาการเกษตรที่ยั่ งยืน เนื่องจากสินคา เกษตร
อินทรียเปนสินคาที่มีความสําคัญและมีศักยภาพทาง
การตลาดตามกระแสของโลกซึ่งให ความสําคัญกับ
ความหวงใยในสุขภาพและสิ่งแวดลอม ในประเทศไทย
ตลาดเกษตรอินทรียเกิดขึ้นตั้งแตชวงป พ.ศ. 2533-
2534 โดยกระแสความตื่ นตั วด านสุขภ าพ และ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหาร
เพื่อสุขภาพ" ที่ผูบริโภคตื่นตัวเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ของการรักษาสุขภาพและการบริ โภค อาหารที่
ปลอดภัยและมีประโยชน จนทําให "ธุรกิจอาหาร
สุขภาพ" เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหตลาดผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียไดเริ่มเปดตัวขึ้น โดยรูปแบบการตลาด
เกษตรอินทรียในประเทศไทย ซึ่งจําแนกได 4 รูปแบบ 
คือ 1) การตลาดระบบสมาชิก เปนรูปแบบการตลาดที่
เกาแกที่สุดของขบวนการเกษตรอินทรีย ที่เชื่อมตอ
โดยตรงระหวางเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค 2) ตลาด
นัด สวนใหญจะอยู ในทองถิ่นหรือหัวเมืองใหญ ใน
ตางจังหวัด โดยสวนมากมักจัดในสถานที่ท่ีมีผูบริโภคอยู
หนาแนน 3) ตลาดชองทางเฉพาะ และ 4) ตลาดทั่วไป 
[1]  ซึ่งตลาดนัดสุขใจเปนตลาดนัดที่รองรับผลผลิต
เกษตรอินทรีย เปนตลาดใกลเมืองที่กําลังไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแตเริ่มกอตั้งตลอดระยะเวลา 
3 ป จากที่มีผูมาเที่ยวชมตลาดจํานวนวันละไมถึง 100 
คน มาเปน 1,000 คน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันตลาด
เกษตรอินทรียในหลายประเทศกําลังมีการเปลี่ยนแปลง
จากกลุมอนุรักษที่ตองการบริโภคสินคาที่คลายกับใน
อดีตรุนบรรพบุ รุษ  มาสู กลุ มผู บ ริ โภคที่ คํ านึ งถึ ง
สิ่งแวดลอม และกลุมผูบริโภค Post-materialism ซึ่ง
กาวขามวัตถุนิยมมากขึ้น ตลาดนัดสุขใจเกิดขึ้นไดดวย
ความรวมมือกันของกลุมเกษตรกรผูรักในการทํา           

กสิกรรมธรรมชาติเกษตรปลอดภัยและพันธมิตรตางๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดรับการสนับสนุนเงินทุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สถาบันวิชาการสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยตลาดนัดสุขใจเปนสวนหนึ่ งของ “สามพราน
โมเดล” ซึ่งเปนโครงการที่ริเริ่มโดยสวนสามพราน เพื่อ
พัฒนาเกษตรอินทรียในจังหวัดนครปฐม โดยมีการ
พัฒนาโซอุปทานของสินคาเกษตรอินทรียตั้งแต ตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา ไปพรอมๆ กัน สามพรานโมเดล
ถูกขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ผานการปฏิบัติงาน
ของ ศูนยพัฒนาเกษตรอินทรียสุขใจ [2] ซึ่งเปนตลาด
นัดเกษตรอินทรียที่มีสินคาที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements) และมาตรฐานของกลุมใน
ระบ บ  PGS (Participatory Guarantee System) ที่
กําลังเติบโต ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย  และปญหาและ
ขอเสนอแนะในการจัดการตลาดนัดสุขใจ อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เพื่อทราบถึงกลุมผูบริโภคที่
แท จริ ง  และสามารถนํ าข อมูลมาสู ก ารวางแผน
การตลาด และการปรับปรุงตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
ในอนาคตใหเขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 

 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการคนหาและการบริโภคใชผลิตภัณฑหรือ
บริการ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจ
เขารวมเพื่อใหกิจกรรมนั้นลุลวง” ดังนั้นพฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคล แตละบุคคลในการคนหา การ
เลือกซื้อ การใช การประเมินผลหรือจัดการกับสินคา
และบริการซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนอง
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ความตองการของตนเองได ซึ่งเหตุผลที่จําเปนตอง
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพราะพฤติกรรมผูบริโภคมี
ผลตอความสําเร็จของธุรกิจ พฤติกรรมของผูบริโภค
แบงออกเปนพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) 
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ไมสามารถมองเห็นได 
เชน ความหิว การเตนของหัวใจ เปนตน และพฤติกรรม
ภายนอก (Over behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา สามารถมองเห็นไดซึ่งพฤติกรรมนี้ ทําใหนัก
ขายสามารถทราบไดรับรูเกี่ยวกับสินคาแลว มีความพึง
พอใจหรือไม หรือความพึงพอใจนั้นอยูในขั้นใด จึงเปน
เรื่องงายที่จะเสนอขายไดตรงเปาหมายและเหมาะสม 
[3]  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษา
แยกแยะพฤติกรรมการซื้อ-การใชสินคาหรือบริการของ
ผูบริโภค ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริ โภค เพื่ อนักการตลาดจะไดนํ าเอาขอมูลมา
ประยุกตใชในการจัดการทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยการใช
หลักการในการตั้งคําถาม 7 ประการ (6Ws 1 H) เพื่อ
คนหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภค (7 Os) [4] ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้  

1) ใครอยู ในตลาดเปาหมาย (Who is in the 
market?) 

2) ผูบริโภคตองการซื้ออะไร (What does the 
customer buy?)  

3) ทําไมผูบริโภคจึงตองการซื้อ (Why does the 
customer buy?)  

4) ใครมีส วนรวมในการตัดสินใจซื้อ  (Who 
participates in the buying?)  

5 )  ผู บ ริ โ ภ ค ซื้ อ เมื่ อ ใด  (When does the 
customer buy?)  

6 )  ผู บ ริ โภ ค ซื้ อ ที่ ไห น  (Where does the 
customer buy?)  

7 )  ผู บ ริ โ ภ ค ซื้ อ อ ย า ง ไร  (How does the 
customer buy?)  

พฤติกรรมของผูบริโภคมีความสําคัญมากตอการ
ตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมเปนสิ่งที่ผูบริโภคไดกระทําการ
จัดหาเพื่อให ไดมาหรือได ใชสินคาและบริการ ซึ่ ง
พฤติกรรมของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน การที่

ผู บ ริ โ ภ ค จ ะ แ ส ด ง ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม อ อ ก ม า นั้ น 
ผูประกอบการอาจสังเกตหรือไมสามารถสังเกตไดซึ่ง
อาจขึ้นอยูกับปจจัยดานตางๆ เชน ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด หรือปจจัย
แวดล อมที่ ส งผล ให ผู บ ริ โภคตั ดสิ น ใจซื้ อ  ก ารที่
ผูประกอบการมีความเขาใจผูบริโภคมากเทาไหร ทําให
มีโอกาสมากขึ้นในการคาดคะเน และสามารถกําหนด
พฤติกรรมของผูบริโภคทําใหไดเปรียบมากยิ่งขึ้น [5]  

การศึกษาทัศนคติตอสินคาเกษตรอินทรียของ
ผูบริโภค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ ไม เคย
บริโภคจํานวน 232 คน และกลุมที่เคยบริโภค จํานวน 
195 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุระหวาง 30 - 39 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 
บาท พบวาทั้งสองกลุมมีทัศนคติเชิงบวกกับความรูสึก
ปลอดภัยที่ไดบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย และสินคา
เกษตรอินทรียเปนสินคาที่ดีตอสุขภาพเนื่องจากไมมี
สารพิษตกคางโดยมีทัศนคติเฉยๆ ที่วา สินคาเกษตร
อินทรียมีรสชาติดีกวาสินคาทั่วไป รูสึกเปนคนทันสมัยที่
เลือกบริโภคสินคาเกษตรอินทรียและมีความไววางใจ
ผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย แตมีทัศนคติเชิงลบวาสินคา
เกษตรอินทรียมีใหเลือกไมหลากหลาย จากการทดสอบ
ความแตกตางของทัศนคติโดยรวมของทั้งสองกลุมแลว
พบวาไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับ 0.05 พบวา เพศ และ อายุ
ของผูที่ เคยบริโภคและไมเคยบริโภคที่แตกตางกันมี
ทัศนคติตอสินคาเกษตรอินทรียไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ระดับการศึกษาและรายได
เฉลี่ยตอเดือนของผูที่เคยบริโภคและไมเคยบริโภคที่
แตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาเกษตรอินทรียแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ [6] 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผักปลอดภัยจาก
สารเคมี: กรณีศึกษาทอปสซูเปอรมารเก็ต ผลการวิจัย
พบวา ลักษณะทั่วไปของผูซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ 
สวนใหญ เปนเพศหญิ ง อายุประมาณ 31-40 ป  มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  มี รายได เดื อนละ 
10,000-20,000 บาท มีความตองการดูแลสุขภาพและ
สื่อโฆษณาภายในรานเปนปจจัยในการตัดสินใจที่จะ
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บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ สวนการตัดสินใจที่จะ
ซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ จะขึ้นอยูกับ ความสด 
ความหลากหลาย การใหบริการที่ดี และความเชื่อมั่นใน
ระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางที่มีมาตรฐานของท
อปส  ซูเปอรมาร เก็ต นอกจากนั้น ยังพบวาระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับความตองการ
บริโภคผักปลอดสารพิษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ[7] 

การศึกษาปจจัยกําหนดความตองการซื้อสินคา
เกษตรอินทรีย พบวา คาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 
มีค าเทากับ  0.735 แสดงวา กลุมตัวแปรอิสระที่
ทํ าการศึกษาในแบบจําลอง สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงในปจจัยกําหนดความตองการซื้อสินคา
เกษตรอินทรียไดรอยละ 73.5 ตัวแปรอิสระคือ อายุ 
อาชีพ อธิบายการตัดสินใจบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวนระดับ
การศึกษา รายไดของผูบริโภคและการที่เคยบริโภค
สินคาเกษตรอินทรียมากอน อธิบายไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 [8] 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภค
ที่มาเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรียที่ตลาดนัดสุขใจ 
บริเวณหนาสวนสามพราน โรสการเดน ริเวอรไซด           
อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผูบริโภคที่มาเลือกซื้อสินคา
เกษตรอินทรียประมาณวันละ 1,000 คน ซ่ึงเปดบริการ
เฉพาะวันเสารและวันอาทิตย [2] เก็บรวมรวมขอมูล
ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 ใชการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากประชากร
ที่มาเดินเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย  จํานวน 91 
ตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ±10% แต
ไดรับขอมูลที่สมบูรณเพียง 70 คน ใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ไดแก  ความถี่  รอยละ และ
คาเฉลี่ย  วัดผลของความพึงพอใจเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 1-1.50 หมายถึง นอย 1.51-2.50 หมายถึง ปาน
กลาง และ 2.51 – 3.00 หมายถึง มาก 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ผลการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคสินคาเกษตร
อินทรียในตลาดนัดสุขใจ จํานวน 70 คน เปนเพศชาย 
รอยละ 41.4 และเปนเพศหญิงรอยละ 58.6 อายุเฉลี่ย 
38 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 72.9 
ขณะที่การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 11.4 
สอดคลองกับการศึกษาทัศนคติตอสินคาเกษตรอินทรีย
ของผูบริโภค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซึ่ง
ระบุวา ผูบริโภคสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
[6] ซึ่งถือวามีระดับการศึกษาสูง การเขาถึงขอมูล
เปนไปไดสูงกวา อาชีพปจจุบันของกลุมตัวอยาง รอยละ 
38.6 เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ
อาชีพคาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว รอยละ 27.1 ถัดมาเปน
พนักงานบริษัท รอยละ 20 มีรายไดตอเดือน อยู
ระหวาง 20,001 – 30 ,000 บาท รอยละ 38 .6 
รองลงมา มีรายไดตอเดือน มากกวา 30,000 บาท       
รอยละ 32.8 มีรายได 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน 
รอยละ 20 และมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 8.6 จํานวน สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน 
และบริโภคสินคาเกษตรอินทรียมาเปนระยะเวลา 
มากกวา 2 ป คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมา มากกวา 
1 ป แตไมเกิน 2 ป รอยละ 32.8 ถัดมามากกวา 6 
เดือน แตไมเกิน 1 ป คิดเปนรอยละ  8.6 และสําหรับ
ผูบริโภคใหมที่บริโภคมาไมเกิน 6 เดือน คิดเปนรอยละ 
14.3  
3.2 พฤติกรรมการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียใน
ตลาดนัดสุขใจของกลุมตัวอยาง  
 พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลใน
การเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพ รอยละ 
81.4 ขณะที่เหตุผลในการเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย
เพราะคุณภาพที่ดีของสินคา คิดเปนรอยละ 15.7 และ
เพื่อสิ่งแวดลอม มีเพียงรอยละ 2.9 แสดงใหเห็นวา
ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผูบริโภคถือเปนสิ่ง
สําคัญที่สุดตอการซื้อสินคาเกษตรอินทรีย สวนผูที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียระบุวา 
ตนเองเปนผูตัดสินใจซื้อ รอยละ 75.7 สวนสามี /
ภรรยา/บุตร และญาติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 
เพียงรอยละ 15.7 และ 8.6 ตามลําดับ ความถี่ในการ
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มาเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ กลุม
ตัวอยางที่มาบอยที่สุดคือทุกครั้งที่มีตลาดนัด (สัปดาห
ละ 2 ครั้ง) คิดเปนรอยละ 10 ผูบริโภคที่มาสัปดาหละ
ครั้ง รอยละ 34.3 สองสัปดาหครั้ง รอยละ 18.6 เดือน
ละครั้ง รอยละ 31.4 และตามความสะดวกหรือเมื่อ
ผานมา รอยละ 5.7 แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญ
มาเลือกซื้อสินคาไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง สวน
ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ มากกวาครึ่งหรือรอยละ 58.6 
ระบุวาเลือกซื้ออาหารปรุงสุกพรอมรับประทาน ขณะที่
ผูบริโภคที่เลือกซื้ออาหารสดเพื่อนําไปประกอบอาหาร
ที่บาน คิดเปนรอยละ 40 และมีเพียงรอยละ 1.4 ระบุ
วา เลือกซื้อของใชในครัวเรือน  
 ความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณภาพสินคา
เกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ กลุมตัวอยางรอยละ 
57.2 ระบุวามีความพึงพอใจมาก ขณะที่รอยละ 43.8 
ระบุวามีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง ขณะที่คาเฉลี่ย 
( x = 2.57) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคาในระดับมาก สวนความ
หลากหลายของสินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ 
กลุมตัวอยางรอยละ 48.6 ระบุวามีความหลากหลาย
ปานกลาง รอยละ 35.7 ระบุวามีความหลากหลายนอย 
และรอยละ 10 ระบุวามีความหลากหลายมาก ( x = 
1.69) ซึ่งคาเฉลี่ยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจตอความหลากหลายของสินคาในระดับปานกลาง 
จํานวนเงินเฉลี่ยที่ผูบริโภคใชในการซื้อสินคาเกษตร
อินทรียตอครั้ง รอยละ 57.1 ใชเงินนอยกวา 350 บาท
ตอครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยซึ่งพบวาผูบริโภคหรือ
นักทองเที่ยว ใชจายเฉลี่ยอยูระหวาง 100-300 บาท 
[9] รองลงมา รอยละ 32.9 ใชเงินระหวาง 351–500 
บาทตอครั้ง สวนผูบริโภคที่ใชเงินมากกวา 500 บาทตอ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 10 อาจกลาวไดวาผูบริโภคใชเงินใน
การซื้อสินคาเพื่อการบริโภคครั้งละ ไมเกิน 300 – 350 
บาท อาจเนื่องจากเปนสินคาเพื่อการบริโภคหรือของ
สดที่มีการเนาเสียงายเปนสําคัญ ดานปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภค 
พบวา การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียมีผลตอ
การเลือกซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 61.4 สอดคลองกับ 
งานวิจัยการตัดสินใจที่จะซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษจะ
ขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบสารพิษ

ตกคางที่มีมาตรฐาน [7] ซึ่งมาตรฐานเกษตรอินทรียเปน
มาตรฐานที่แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัยจากสารพิษ
โดยการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี นอกจากนี้ในตลาดสุข
ใจยังมีการตรวจสอบสารพิษตกคางอยางสม่ําเสมอตาม
มาตรฐานตลาดสด สวนการไดรับขอมูลจากสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธมีผลตอการเลือกซื้อสินคา คิดเปนรอย
ละ 80 ขณะที่ความสวยงามของบรรจุภัณฑมีผลตอการ
เลือกซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 48.6 ซึ่งหมายความวา
มากกวาครึ่งของผูบริโภคไมไดเลือกซื้อสินคาจากบรรจุ
ภัณฑที่สวยงาม (ตารางที่ 1) 
3.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการตลาด 
 การจัดการตลาด ซึ่งผูบริโภคระบุวาเปนปญหา
และควรมีการแกไขปรับปรุง มีดังน้ี 
 1) จํานวนรานคาในตลาด ควรมีจํานวนรานคา
มากขึ้น โดยเฉพาะรานคาประเภทอาหารปรุงสุก 
เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันรับประทานอาหารนอก
บานเปนสวนใหญ เพราะมีความสะดวกสบาย การเพิ่ม
รานคาประเภทอาหารปรุงสุก จะทําใหผูบริโภคมี
ตัวเลือกในการรับประทานอาหาร และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
 2) ท่ีนั่งรับประทานอาหารในตลาด ผูบริโภคสวน
ใหญจะซื้ออาหารปรุงสุกรับประทานเปนจํานวนมาก จึง
ทําใหที่นั่งหนารานอาหารไมเพียงพอ อีกทั้งในชวงกลาง
วันที่มีแดดแรง ขณะที่ท่ีนั่งรับประทานอาหารไมมีสิ่งปก
คลุมปองกันแสงแดด จึงทําใหผูบริโภคไมสามารถนั่ง
รับประทานอาหารหนารานอาหารได 
 3) ปายประชาสัมพันธตลาด ควรมีความชัดเจน
และมีขนาดใหญ เนื่องจากผูบริโภคบางทานมองไมเห็น
ปายประชาสัมพันธ จึงทําใหขับรถเลยตลาดหลายครั้ง 
หรือควรมีปายบอกทางกอนถึงตลาด เพื่อใหผูบริโภคได
เตรียมตัว และไมเลยจุดหมาย 
 4) ที่จอดรถ ในเวลาชวงเชาจะมีผูบริโภคมาเดิน
เลือกซื้อสินคาเปนจํานวนมากเนื่องจากจะมีสินคาที่
ตองการมากและหากมาสายสินคาจะหมดจึงทําใหที่
จอดรถไมเพียงพอ อีกทั้งที่จอดรถยังคับแคบ จอดรถได
นอย ผูบริโภคจึงตองใชระยะเวลานานในการรอใหที่
จอดรถวาง   
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Table 1  Number and percentage of organic 
product consumption in the Sukjai market of 
the sample (n=70) 

Items No. % 
1. Reasons to buy   

For health 57 81.4 
For environment 2 2.9 
Good quality of products 11 15.7 

2. Persons who influence the decision 
to buy organic products. 

  

Self 53 75.7 
   Husband / wife / son 11 15.7 

Relatives 6 8.6 
3. Frequency of buying of organic 
products in Sukjai market 

  

   Every day with a market 7 10.0 
Once a week 24 34.3 
Every 2 weeks 13 18.6 
Once a month 22 31.4 
Others 4 5.7 

4. Product categories   
ready-to-eat cooked food 41 58.6 

   Fresh food to cook at home 28 40.0 
    Household products 1 1.4 
5. Satisfaction of the quality of organic 
products in Sukjai market 

  

Very satisfied 40 57.2 
Moderate satisfied 30 43.8 
Less satisfied 0 0 

6. Satisfaction of the variety of products   
Very satisfied 7 10.0 
Moderate satisfied 34 48.6 
Less satisfied 29 35.7 

7. Average money spent to buy 
products each time.  

  

Less than 350 THB 40 57.1 
351–500 THB 23 32.9 
More than 500 THB 7 10.0 

8. Does organic certification involve 
buying organic products? 

  

Yes 43 61.4 
No 27 38.6 

9. Does information obtained from 
public relations involve buying organic 
products? 

  

Yes 56 80.0 
No 14 20.0 

10. Does beauty of packaging involve 
buying organic products?  

  

Yes 34 48.6 
No 36 51.4 

4. สรุปและเสนอแนะ  
กลุมตัวอยางผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียใน

ตลาดนัดสุขใจ เปนกลุมแมบาน มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป มีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป 
และบริ โภคสินคาเกษตรอินทรียมามากกวา 1 ป              
มีความตื่นตัวดานสุขภาพ ใชบริการซื้อสินคาในตลาด
นัดสุขใจเปนประจํา สวนใหญสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 
อาหารปรุงสุกพรอมรับประทานเปนอาหารที่ผูบริโภค
นิยม อยางไรก็ตาม มีกลุมผูบริโภคที่เลือกซื้ออาหารสด
สําหรับนําไปประกอบเองที่บานเชนกัน สวนความพึง
พอใจตอคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ 
อยูในระดับมาก ดานความหลากหลายของสินคาอยูใน
ระดับปานกลาง ขณะที่จํานวนเงินที่ใชจายในการซื้อ
สินคาแตละครั้งไมเกิน 350 บาท ดานปจจัยที่เกี่ยวของ
กั บ ก ารตั ดสิ น ใจ เลื อ กซื้ อ สิ น ค า เก ษ ตรอิ นท รี ย                 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และขอมูลที่ไดรับ
จากการประชาสัมพันธ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคา  
ขอเสนอแนะ 
สําหรับผูจัดตลาด 

1.  ควรใหความสําคัญตอการนําเสนอประเด็น
ดานสุขภาพในการใหขอมูลผูบริโภค โดยเฉพาะดาน
การรับรองมาตรฐานการผลิต 

2.  ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนรานคา และ/หรือ 
เพิ่มความหลากหลายของสินคาในตลาดนัดสุขใจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทอาหารพรอมรับประทาน  
สําหรับผูคา/เกษตรกร 

1.  ควรติดปายรับรองมาตรฐานการรับรองของ
รานคาใหชัดเจน หรือแสดงการรับรองมาตรฐานการ
รับรองที่ฉลากสินคา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อ
สินคาของลูกคา  

2.  ควรเพิ่มความหลากหลายของสินคา เพื่อให
ลูกคามีโอกาสในการซ้ือสินคามากขึ้น 

3.  ควรมีการพัฒนาหรือแปรรูปอาหารปรุงสุก
พรอมรับประทานใหมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคที่มาเดิน
เลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรียในตลาดนัดสุขใจ นิยม
เลือกซื้ออาหารปรุงสุกหรืออาหารพรอมรับประทาน
เปนสวนใหญ ดังนั้นการพัฒนาหรือแปรรูปอาหารปรุง
สุกพรอมรับประทาน จะทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการ
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รับประทานอาหาร ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค และเพิ่มรายไดใหเกษตรกรมากขึ้นอีกดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาความตองการสินคาเกษตร
อินทรียของผูบริโภค โดยแยกประเภทสินคาทั้งของสด 
และอาหารพรอมบริโภค เพื่อเปนแนวทางใหผูคาและผู
จัดตลาดไดพัฒนาตลาด 

2.  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคสินคา
เกษตรอินทรียควรมีการเก็บขอมูลจํานวนมาก และมี
การใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลในรูปแบบอื่นๆ รวม
ดวย เชน การสังเกต การสัมภาษณ เปนตน  
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