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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนก 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานภาพ และอาชีพ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 355 คน คือ เกษตรกร
อินทรีย์สวนสรรพสิ่งสถานที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทดสอบ F-Test และการทดสอบค่าถดถอยพหุคูณ  

พบว่า 1) ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 2) เกษตรกรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านราคา และด้าน
กระบวนการต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านผลิตภณัฑ์ต่างกัน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาตา่งกัน จำนวนสมาชิกในครอบครัว/คนต่างกันมีความคิดเห็น
ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการต่างกัน สถานภาพที่ต่างกันมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการ
ตา่งกัน  

 

คำสำคัญ: การตลาด, การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1)  to examine a marketing mix affecting an organic farm production 

in Ubon Ratchathani province, 2)  to compare a marketing mix affecting an organic farm production in Ubon 
Ratchathani province, classified by age, educational level, income, family members, status, and occupation.  The 
samples were 355 organic farmers at Suppasing Farm in Nacharoen Village, Dongic Sub-district, Piboonmungsahan 
District, Ubon Ratchathani Province.  Statistics for data analysis included correlation coefficient, F-Test, and multiple 
regression analysis. 
 The findings were as follows: 1) The marketing mix in terms of price, process, environment, and product, 
affected organic production in Ubon Ratchathani Province at a significance different level of .01; 2)  Farmers with 
different ages showed different opinions toward environment, price, and process.  With regard to educational levels, 
farmers demonstrated different opinions toward environment, process, price, and product. In terms of monthly salary, 
farmers had different opinions toward product and price. In terms of number of family members, farmers showed 
different opinions toward environment, product, price, and process, whereas farmers with different status showed 
different opinions toward process. 
  

Keywords: Marketing Mix, Organic Farm Production 
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บทนำ 
 ปัจจุบันการผลิตและการตลาดสนิค้าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งประเทศ
ไทยเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในการปรับทิศทางการผลิตในภาคการเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ดังนั้นใน
การพัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษนั้นยังต้องอาศัยเวลาและขั้นตอนการพัฒนาอีกระยะหนึ่ง รวมทั้งยังต้องมี
การแก้ปัญหาและอปุสรรคในปัจจุบันให้หมดไปจึงจะทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโลกได้ 
(ศนูย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 

บทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตร
อินทรีย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้มนุษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เกษตร
อินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแต่งอาหารที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ควรดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจัง แม้แต่ เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้วก็ควรจะต้องมีการทบทวน
และประเมินผลกันอยู่เนือง ๆ เพราะมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอเกี ่ยวกับระบบนิเว ศการเกษตรที่มีความ
สลับซับซ้อน เราจึงต้องดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่ หลักการเกษตรอินทรีย์ในเรื่องนี้ตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ที่มอง
เกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศท่ีมีชีวิต การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและ
วงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศสำหรับให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ในกรณีการปลูกพืช เกษตรกร
จะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง ดังนั้น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ควรสร้างสมดุลของ นิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบ
การทำฟาร์มที่เหมาะสม การฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร 
ผู้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การค้า และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ควรช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง
ในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน้ำ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559)  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริโภครวมถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะนำมาซึ่งการเกิด
มลพิษที่น้อยลงจากกระบวนการผลิต การเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกุญแจสำคัญของการประสบ
ความสำเร็จด้านกระบวนการและความยั่งยืน (Marchand and Walker, 2008) ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในการบริโภค
และปลูกผักเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยมีเหตุผลในการบริโภคเพื่อสุขภาพของตนเองและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ในปัจจุบันนี้ช่องทางจำหน่ายของสินค้าประเภท พืชผักอินทรีย์ อาหารปลอดสารพิษ กำลังขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้บริโภคแล้ว ผู้ผลิต เกษตรกร แล้วนั้น ยังรวมไปถึงผู้ประกอบการ 
ที่เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นในการนำเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์เหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือหาช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (มติชนออนไลน์, 2556) และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพท่ีเกี่ยวกับการจดัหาช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผู้ผลิตสินคา้
เกษตรอนิทรีย์ (จักรพงษ์ สุขพันธ,์ 2559)  

ทั้งนี้จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มา
เป็นจากผลการวิจัยไปปรับปรุงวางแผนและพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดจำหน่ายแก่เกษตรกรให้เหมาสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการทำให้สินค้าของเกษตรกรเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนก อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิดใน
การศึกษา มีรายละเอียด ดังแสดงในภาพ ดังนี ้
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           ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)                        (Dependent Variables) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ จำนวนผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประชากร 3 อำเภอ ได้แก่ 

1) อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 813 คน 2) อำเภอเขื่องใน จำนวน 284 คน 3) อำเภอเขมราฐ จำนวน 227 คน จากจำนวนประชากร
ทั้งสิ้น 3,153 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ จำนวนผู้ผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 3 อำเภอ  
ซึ่งผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 355 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973)  
 

n =  
N

1+N (e2)
   = 

3,153

1+3,153(0.05)2
      = 

3,153

8.8825
    = 355 คน 

 N = ประชากรทั้งหมด 
  n = กลุ่มตัวอย่าง 

 e = ค่าความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ (0.05)2 
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน Multi-stage sampling  
 

จำนวนประชากร ×  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

จำนวนประชากรทั้งหมด
 

 

อำเภอพิบูลมังสาหาร        
813 x 355

1,324
 =  218 คน 

อำเภอเขื่องใน                
284 x 355

1,324
 = 76 คน 

อำเภอเขมราฐ                
227 x 355

1,324
 = 61 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี ้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู ้วิจัยสร้างขึ้ น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน นำแบบสอบถามให้ผู้ทรง 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
>.600 (ข้อคำถามทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .66 6- 1.00) แล้วไปทำการทดลองใช้ (Try - out) กับเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างจริงเพื่อหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ตามวิธีของ Cronbach ตามที่ Nunnally ได้
เสนอแนะ ควรเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป (ธนานันต์ นุ่มแสง และ ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์, 2561) 

 

ส่วนประสมการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์ (A) 2. ราคา (B) 
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (C) 
4. การส่งเสริมการตลาด (D) 5. บุคคล (E)   
6. กระบวนการ (F)  7. สิ่งแวดล้อม (G) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ   2. ระดับการศึกษา  3. รายได้  
4. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5. สถานภาพ   
      

 
 
 
 
 

 
การผลิตเกษตรอินทรีย์  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (H) 
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วิธีรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูว้ิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม กำหนดหมายเลขแบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม การดำเนินการเก็บแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างครบตามจำนวน กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้
กำหนดไว้ด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามคืนมา จำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบสอบถามก่อนที่จะนำมาประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

Analysis) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
  2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ และกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สมการ 
เชิงเส้นถดถอยพหุคูณ 

  3. วิเคราะห์ค่า F - Test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม ข้ึนไป  
 

สรุป ลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 355 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ  51 - 60 ปี มีจำนวน 114 คน (ร้อยละ 32.112) 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 120 คน (ร้อยละ 33.802) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. มีจำนวน 78 คน 
(ร้อยละ 21.971) มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท มีจำนวน 148 คน (ร้อยละ 41.690) จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน มีจำนวน 
225 คน (ร้อยละ 63.380) สถานภาพสมรส มีจำนวน 273 คน (ร้อยละ 76.901)  

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร ได้ดังตารางที่ 1 และทดสอบส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อการ
พยากรณ์การผลิตเกษตรอินทรีย์ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ (A – G) กับตัวแปรตาม (H) 
ตัวแปร (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

ด้านผลิตภณัฑ์ (A) - .757** .738** .721** .678** .722** .553** .723** 

ด้านราคา (B)  - .686** .691** .648** .684** .548** .755** 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (C)   - .742** .695** .724** .565** .663** 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (D)    - .753** .755** .569** .680** 
ด้านบุคคล (E)     - .728** .611** .658** 
ด้านกระบวนการ (F)      - .527** .716** 
ด้านสิ่งแวดล้อม (G)       - .618** 
การผลิตเกษตรอินทรีย์ ฯ (H)        - 

 

จากตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .010 ซึ่งถือว่าตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามนั้นมี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ .527 
ถึง .757 มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันจะต้องไม่สูงเกิน .800 ไม่พบปัญหา Multicollinearity Nunnally (1978) 
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.185 

.171 

.285 

.128 

ตาราง 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อการพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขต 
 จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตัวแปรพยากรณ ์
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t P 

B Std. Error Beta 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (A) .128 .045 .156 2.866** .004 
2. ด้านราคา (B) .285 .043 .335 6.694** .000 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (C) .001 .039 .001 .016 .988 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (D) .030 .047 .036 .642 .521 
5. ด้านบุคคล (E) .021 .045 .024 .467 .641 
6.ด้านกระบวนการ (F) .185 .043 .227 4.264** .000 
7. ด้านสิ่งแวดล้อม (G) .171 .035 .193 4.840** .000 
Constant = .733    F = 109.657    R = .830      R2 = .689      Radj 

2 = .682     Sig = .000 
 

จากตาราง 2 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อการพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิต
เกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปรพยากรณ์ 7 ตัว คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อม สามารถร่วมกันทำนาย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ .830 
แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามที่ระดับนัยความสำคัญทางสถิติที่ .010 และตัวแปรทั้ง 7 ตัว สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 68.200 (Radj

2 = .682) 
สามารถเขียนภาพพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
  
       
        
 ภาพประกอบ 2 การพยากรณส์่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี 
 

 สมการ 
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 Y = .733 + .285 (B) + .171 (G) + .185 (F) + .128 (A)  
 ถ้าปัจจัยด้านราคาเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น .285 
 ถ้าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น .171 
 ถ้าปัจจัยด้านกระบวนการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น .185 
 ถ้าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น .128 
 

ด้านราคา (B) 

 
การผลิตเกษตรอินทรีย์  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (Y) 
 ด้านกระบวนการ (F) 

ด้านสิ่งแวดล้อม (G) 

ด้านผลิตภณัฑ ์(A) 
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื ่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี โดยจำแนก อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานภาพ และอาชีพ ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายการคู่ด้วยค่า F-Test ดังตาราง 3 
    

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจำแนกตามอายุ  
 ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว และสถานภาพ 

ตัวแปร 
อาย ุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

จำนวนสมาชิก
ในครอบครัว 

สถานภาพ 

F P F P F P F P F P 
1. ด้านผลภิัณฑ ์ 1.826 .107 4.686 .000** 4.341 .001** 4.717 .001** 2.119 .078 
2. ด้านราคา 2.957 .013* 4.728 .000** 3.411 .005** 4.144 .003** 2.193 .069 
3. ด้านกระบวนการ 2.244 .050* 3.743 .001** 1.964 .086 3.749 .005** 3.229 .013* 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.637 .000** 4.847 .000** 1.613 .156 5.158 .000** 1.037 .388 

 

จากตาราง 3 พบว่า เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อมต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .01 และอายุต่างกันมีความคิดเห็น ด้านราคา และด้านกระบวนการที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษามีความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 จำนวนสมาชิกในครอบครัว/คน มีความคิดเห็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 สถานภาพมีความคิดเห็นในด้าน
กระบวนการ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 อาชีพ มีความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ มีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01 
 

อภิปราย ลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยสามารถอภิปรายผล และอ้างอิงจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ตามวัตถุประสงค์ได้สองส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดที ่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้

  ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผักเกษตรอินทรีย์มีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ มีรูปแบบลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ดูดี
ทันสมัย มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ พัชรินทร์ สุภาพันธ์และคณะ (2560) ทำการศึกษา
เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายสนิค้าเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการจำหน่ายใน
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่จำหน่ายร่วมกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย และปราศจากสารเคมีตกค้าง 
ของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ Woodside (1994) ทำการศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของคู่แข่ง พบว่า 
เมื่อมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะ ครัวเรือนที่มีความห่วงใยในด้านสุขภาพของสมาชิกจึงต้องเลือกสรรอาหารปลอดภัยเพื่อ
รับประทาน บรรจุภัณฑ์ต้องดูดีทันสมัยและมีความเหมาะสม ซึ่งมักเป็นครัวเรือนที่มีระดับรายได้สูงสามารถใช้จ่ายเงินใน การซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตกค้าง สอดคล้องกับ เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ (2554) ทำการศึกษา เรื่อง 
ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นท่ีมีต่อเนื้อสุกรอินทรีย์ พบว่า คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
บริโภคทดแทนกันได้มีผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ เมื่อยอมรับว่าคุณค่าหรือคุณภาพ ของสินค้านั้นสูงกว่าราคาและต้องมีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ สอดคล้องกับ จักรพงษ์ สุพันธ์ (2560) ทำการศึกษา เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องการจัด
จำหน่ายผักอินทรีย์ พบว่า ผักมีความสด สวยงาม มีหลายชนิดให้เลือกได้รับจากการบริโภค คำนึงถึงแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษเป็น
พิเศษ และคำนึงถึงตรายี่ห้อของผักอินทรีย์เป็นพิเศษ 

  ด้านราคา หมายถึง ผักเกษตรอินทรีย์มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน มีให้เลือกหลายระดับราคา ราคาคงที่ไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง  มีราคาถูก มีการขายผักเกษตรอินทรีย์ในราคาที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปและใกล้เคียงกับผักทั่วไปในตลาด สอดคล้องกับ
สุนันท์ สร้างอำไพ (2551) ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผักจัดจำหน่าย มีหลายระดับราคาให้เลือกราคามีความเหมาะสมไม่สูงเกินไป ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีป้ายแสดงราคา

วา
รส
ารบั

ณฑ
ิตศ

ึกษ
า 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร

https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index


  313 
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 76 มกราคม - มีนาคม 2563 

  

 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index 

ชัดเจน สอดคล้องกับ ณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา และปาลิดา ศรีศรกำพล (2561) ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผักหวานป่าของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อราคาผักที่ซื้อ ซึ่งผักมีราคาที่
สามารถต่อรองได้ โดยราคามีความเป็นมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่น ๆ ซึ่งราคาไม่แตกต่างกับผักชนิดอื่น และมีคุณภาพของ
เหมาะสมต่อราคาที่จัดจำหน่าย สอดคล้องกับ Michella, Lyncha and Alabdalib (1998) ทำการศึกษา เรื่อง มุมมองใหม่ในการ
สร้างมาตรฐานโปรแกรมส่วนประสมการตลาด พบว่า การให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในระดับราคาหลายระดับ
ตามความเหมาะสมกับขนาดของสินค้าและสินค้ามีราคาถูกย่อมส่งผล ให้สินค้านั้นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

  ด้านกระบวนการ หมายถึง ผู้ประกอบการมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกผู้ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และสมาชิก ส่งเสริมกระบวนการจ้างแรงงานภายใน
หมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในชุมชน สร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการสอดคล้องกับ ปรัชญา สิงห์พันธ์ (2556) ทำการศึกษา เรื่อง 
ศักยภาพของชุมชนต่อการพึ่งตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการทำเกษตรอินทรีย์ บ้านกุดหิน 
อำเภอกุดชุม กับบ้านดอนผึ้ง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านกุดหินและดอนผึ้ง จังหวัด
ยโสธร เป็นการทำเกษตรที่เน้นการพึ่งตนเองและพึ่งพากันในด้านแรงงาน มีการผลิตเมล็ดพันธุ์และปุยหมักชีวภาพเอง รวมทั้งมีที่ดิน
และแหล่งน้ำอย่างเพียงพอกับการเพาะปลูก สอดคล้องกับ นีระนุช โชติพันธ์ (2555) ทำการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ พบว่า มีการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย สถานท่ีจัดจำหน่ายมี
อิทธิพลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายด้านการให้บริการผ่านร้าน ส่วนผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านการให้บริการส่งถึงบ้าน ส่วนพนักงานและการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายด้านการให้บริการ
ผ่านตัวแทน ส่วนกระบวนการในการบริการ พนักงาน สถานที่การจัดจำหน่าย ราคา และผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อช่ องทางการจัด
จำหน่ายด้านการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ เพชรบุญ ฟักเกตุและคณะ (2559) ทำการศึกษาเรื่อง การสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลวิธีการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรอินทรีย์ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีความมั่นคงท้ังด้าน การบริโภค ด้านการผลิตและด้านทรัพยากร เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการ
นำทรัพยากรการผลิตดินและน้ำ และปัจจัยการผลิตหมุนเวียนต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เงินทุน แรงงานและเครื่องจักรมาจัดการ
ผลิตแบบอินทรีย์ที่ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การจัดการปัจจัยการผลิตหมุนเวียนและการจัดการในกระบวนการผลิต โดย
การใช้ความรู้และเทคโนโลยี และการส่งเสริมของกลุ่มชุมชนและเครือข่ายในด้านต่าง ๆ จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลผลิตอาหารที่มี
ความหลากหลาย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มข้ึน และนำผลผลิตที่ได้มาจัดการ
โดยการเก็บสำรอง แลกเปลี่ยน แบ่งปันและจำหน่ายทั้งแบบพ่ึงตนเองและพึ่งพากันของกลุ่ม ชุมชนและเครือข่ายตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมอีสาน นอกจากน้ียังมีการอนุรักษ์ป่าไม้ดินและน้ำทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และอาหารจากธรรมชาติ 

  ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ผู้ประกอบการมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูก
ผักเกษตรอินทรีย์ ชนิดของดินมีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในการผักเกษตรอินทรีย์ 
มีความตระหนักต่อความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคมสอดคล้องกับงานของ คริษฐ์สพล หนูพรหม (2558) 
ทำการศึกษา เรื่อง การผลิตผักอินทรีย์ พบว่า การปลูกผักอินทรีย์ต้องมีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ระบบปลูกพืช 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และวัสดุจากธรรมชาติ ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 
ทุกชนิด หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีสังเคราะห์ และมีการแยกแยะผลผลิตให้แตกต่างจากผักทั่วไปอย่าง
ชัดเจน การผลิตผักอินทรีย์เป็นวิธีการปลูกผักที่คำนึง ถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) แนวคิดการสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด หรือแนวคิดมุ่งการตลาด
เพื่อสังคม ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคและสังคมในเรื่องการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย  สอดคล้องกับงานของวงศ์พัฒนา ศรี
ประเสริฐ (2559) ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ในตำบลมะค่า 
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ยหมักสดในการปลูก จนได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคในวง
ที่กว้างมากขึ้น ภายใต้แบรนด์ที่มีช่ือว่า “กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านใคร่นุ่น” 

 ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจำแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้
   เกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน 
สอดคล้องกับ สุกัญญา ทิพย์รักษา (2560) ทำการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ
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ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า นักศึกษาที่อายุต่างกัน มีมุมมองด้านราคาแตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานของ เกริกไกร เมืองเหนือ (2559) ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด ของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างกันจึงทำให้ตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ประภาพร จำชาติ 
(2553) ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดใจซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกของมารดาที่
เลี้ยงดูบุตรในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มารดาที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการในการซื้อนมผงแตกต่างกัน 
คนท่ีมีอายุมากจะมีความพิถีพิถัน ศึกษารายละเอียดในการซื้อมากกว่าคนที่มีอายุน้อย 

  เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ต่างกัน และด้านสิ่งแวดล้อมต่างกัน สอดคล้องกับ ศิริพร โพธารินทร์ (2559) ทำการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ย วกับกลยุทธ์
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์คือห้องพักของโฮมสเตย์ และราคาที่พักของโฮมสเตย์ต่างกัน ซึ่งผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะเลือกที่พัก
แบบห้องเดี่ยว ราคาสูง สอดคล้องกับ ธวัชชัย ขันธ์เสน (2559) ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีตัดสินใจซื้อรถจากราคา 
ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีตัดสินใจซื้อรถจากตัวคุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ของรถยนต์ และสอดคล้องกับ กนกวรรณ  
สังข์ศรี (2559) ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ที่
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องกระบวนการในการซื้อแตกต่างกัน และผู้ที่มี
การศึกษาสูงให้ความสำคัญที่สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน 

  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ต่างกันและด้านราคาต่างกัน
สอดคล้องกับ เปรมจิตต์ ชาตรีวุฒิกุล (2559) ทำการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้สูงกว่าเดือนละ 40,000 -
50,000 บาท มีความคิดเห็นต่างจากคนที่มีรายได้เดือนละต่ำกว่า 10,000 บาท ที่นิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นที่ร้านและมีความคิดเห็น
แตกต่างกันด้านราคาของอาหารญี่ปุ่น 

  เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน สอดคล้อง
กับ อัษฎางค์ สมนึก (2560) ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากรถพุ่มพวงของผู้บริโภค ในเขต
อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบว่า จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน เกษตรกรที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นด้านราคาต่างกันสอดคล้อง กับ  
คมกฤช สาระรักษ์ (2559) ทำการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนีโอไลท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความ
คิดเห็นด้านกลยุทธ์การตลาดเรื่องราคาของสินค้าต่างกัน ส่วนจำนวนสมาชิกต่างกันมีความคิดเห็นด้านกระบวนการต่างและด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างกันกันสอดคล้องกับ สกนธ์ คุ้มส้ม (2559) ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยของ
เกษตรกร ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเกิดมาจากปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการและ
ด้านสิ่งแวดล้อมและมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ F-Test พบว่า จำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความ
คิดเห็นด้านกระบวนการและสิ่งแวดล้อมต่างกัน 

  เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นด้านกระบวนการต่างกัน ผู้ที่มีสถานภาพสมรสคิด
ว่าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกผู้ปลูกผักเกษตรอินทรีย์มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และสมาชิก ส่งเสริมกระบวนการจ้างแรงงานภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในชุมชน สร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการมสูงกว่าผู้ที่มีสถานถาพโสดสอดคล้องกับ สิริพร โพธารินทร์ (2559) ทำการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการของ
ธุรกิจโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมาพักที่โฮมส
เตย์บ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญที่มีสถานภาพต่างกันระหว่างคนโสดกับสมรส มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องของกระบวนการการ
ให้บริการของโฮมสเตย์ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
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  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค และควรมีหน่วยงานให้การสนับสนุนในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นท่ีดึงดูดผู้บริโภคมากข้ึน 
  1.2 ด้านราคา ในการที่จะนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกจำหน่าย ผู้ประกอบการควรมีการตั้งราคาที่แสดงป้ายโชว์ให้ 
ชัดเจน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เปรียบเทียบราคากับผักทั่วไป 
  1.3 ด้านกระบวนการ หน่วยงานรัฐควรให้การสนับสนุนโดยการลงพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ โดยการแนะนำแนวทาง  
กระบวนการปลูกพืชผักอินทรีย์ การชี้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า หรือประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดบูทจำหน่ายสินค้า
ของชาวเกษตรอินทรีย์ หรือมีการสอนการจัดทำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียม เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
ให้ผู้ประกอบการได้เป็นท่ีรู้จักกับลูกค้าภายนอกได้มากขึ้น 
  1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะใช้พื้นที่ในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ควรมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ด้านการเกษตร ว่าพื้นที่นั้นไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี เพื่อจะได้ทำการปลูกผักปลอดสารพิษที่ใช้จุลินทรีย์ทางธรรมชาติ เพื่อจะได้
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 
 2. ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเจาะจงชนิดของผักเกษตรอินทรีย์ จะได้เป็นข้อมูลเชิงลึกของชนิดสินค้าปลอดสารเคมีเพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการที่สนใจทำการเกษตรอินทรีย์ ขยายพื้นที่ในการทำวิจัยและใช้การสัมภาษณ์ผู้นำของเกษตรกรที่
ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์มาเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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