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บทคัดย่อ 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภค และไมบ่ริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทัง้หทด 
385 คน และน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ จากการศกึษา
ข้อมลูปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค พบวา่ ปัจจยัด้านจิตวิทยา ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลในระดบัมากตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
สว่นปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านวฒันธรรม และด้านสงัคม มีผลในระดบัปานกลางตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ปัญหาในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้แก่ ไมม่ีความมัน่ใจในคณุภาพของข้าว ราคาสงู
เกินไปเมื่อเทียบกบัข้าวทัว่ไปตามท้องตลาด ร้านค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายมีจ านวนน้อยราย และการโฆษณาตามสื่อ
ตา่งๆมีน้อย ข้อมลูปัจจยัท่ีมอีิทธิพลตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ส าหรับกลุม่ตวัอย่างท่ีเคยซือ้ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์แตปั่จจบุนัเลกิซือ้แล้ว และกลุม่ตวัอย่างท่ีไมเ่คยซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 283 คน พบวา่ ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านจิตวิทยา มีผลในระดบัมากตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ สว่นปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านวฒันธรรม และด้านสงัคม มผีลในระดบัปานกลางตอ่
การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  

ABSTRACT 
 In the research, the researcher collects the information from 385 consumers who do and 
don’t consume Organic Jasmine rice and analyzed by using the SPSS for Windows. The research on 
factor affecting purchasing decision for organic jasmine rice of consumer showed that physiological 
factors, product, price and distribution channel affected their purchasing decision at a high level, while 
promotion, cultural and social factors at a moderate level. Problem concerning their purchasing 
decision were lack of quality assurance of rice, highly cost comparing to other general regular rice, low 
numbers of dealers or agencies and investigating from 283 respondents who used to buy organic 
jasmine rice and never buy organic jasmine rice, the research found that distribution channel, 
promotion  and physiological factors affected their decision not to purchase at a high level, while 
product, price, cultural and social factors affected at a moderate level, respectively.  
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ค าน า 
 ประเทศไทยมีการสง่เสริมการท าเกษตรอินทรีย์ โดยสง่เสริมให้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เน่ืองจากข้าวถือ
ได้วา่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ได้รับความนิยมทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทย
สง่ออกข้าวเป็นจ านวน 7,682,958 ตนั คิดเป็นมลูคา่ 70,098 ล้านบาท โดยเป็นข้าวหอมมะลิจ านวน 113,038 ตนั 
คิดเป็นมลูคา่ 2,080.70 ล้านบาท (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2545) นอกจากนีป้ระเทศไทยก็ยงัเป็นตลาดท่ีบริโภค
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีส าคญัด้วย แนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีแนวโน้มในทิศทางท่ี
น่าสนใจ ประกอบกบัปัจจบุนัผู้บริโภคก็ได้หนัมาให้ความส าคญักบัการดแูลสขุภาพมากขึน้ จงึเป็นโอกาสทาง
การตลาดของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีจะเจริญเติบโต (ทิพย์รัตน์ , 2542) แตใ่นปัจจบุนัข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยงัมี
ผู้ผลิตจ านวนน้อยราย และล้วนแตเ่ป็นเกษตรกรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิตเพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตร 
แตใ่นด้านการตลาดรวมถงึการแสวงหาข้อมลูของผู้บริโภคในเร่ืองของความต้องการ ปัญหาและทศันคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ยงัมีน้อย สง่ผลให้การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค
ยงัมีน้อย (บญุดิษฐ์ , 2547) 
 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลกูง่าย แตก่ารผลิตให้ได้ทัง้ปริมาณมากและคณุภาพท่ีดีนัน้ ต้องมี
การศกึษาและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้ดีขึน้ เพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตของตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้
ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ซึง่เป็นกญุแจส าคญัท่ีจะท าให้การปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ประสบความส าเร็จ 
(บญุดิษฐ์ , 2547) ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนใจท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือ
ทราบถงึความต้องการ และปัญหาของผู้บริโภค เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และคนกลางผู้ ค้าข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา และก าหนดโปรแกรมทางการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาด ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัด้านบคุคล และปัจจยั

ด้านจิตวิทยา ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศกึษาปัญหาในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 1.ประชากรในการศกึษาและกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิ
ทัว่ไป ได้จากการค านวณโดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างด้วยสดัสว่น ของ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ (ฉตัรศริิ , 2546) 
จากการค านวณได้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 385 คน (เน่ืองจากไมท่ราบจ านวนประชากรที่แนน่อนจงึก าหนดขนาดของ
กลุม่ประชากรโดยการใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างด้วยสดัสว่น) 
 2. เคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเบรวบรวมข้อมลู โดย
จดัท าแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนได้แก ่

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูการตดัสินใจซือ้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  



 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
 3. การวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามจ านวน 385 ตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรม 

ส าเร็จรูปสรุปผลการศกึษาวิจยัในรูปลกัษณะดงันี ้

 ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) และคา่เฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) แสดงในรูปแบบตารางประกอบการพรรณนา 

 ตอนท่ี 3 ข้อมลูปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard diviation) และใช้เกณฑ์การ
เปรียบเทียบคะแนน(Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk. 1994: 37)  

 ตอนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วิเคราะห์โดยใช้
คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) และคา่เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) แสดง
รูปแบบตารางประกอบการพรรณนา 

 ตอนท่ี 5 ข้อมลูปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard diviation) และใช้เกณฑ์การ
เปรียบเทียบคะแนน (Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk. 1994: 37) 

 ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน ทดสอบโดยใช้สถติ t-test และ Chi-square 
1) ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาด ซึง่ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ

สง่เสริมการตลาด ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างกนัระหวา่งกลุม่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยใช้คา่ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2) ปัจจยัทางด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศกึษา และรายได้ ไมม่ีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค วิเคราะห์โดยใช้คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ 
(Percentage) เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยใช้คา่ 
Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

3) ปัจจยัทางด้านสงัคม ซึง่ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากครอบครัว เพ่ือน และผู้มีความรู้ ไมม่ีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้ผกัอินทรีย์ของผู้บริโภค วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยใช้คา่ t-
test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

4) ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม ซึง่ได้แก่ คา่นิยม ประเพณี ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ของผู้บริโภค วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกต่างกนัระหวา่งกลุม่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยใช้คา่ t-test ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 



5) ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา ซึง่ได้แก่ ทศันคติ และความเช่ือ ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะ
อินทรีย์ของผู้บริโภค วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกต่างกนัระหวา่งกลุม่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยใช้คา่ t-test ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 

ผลและวิจารณ์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ 

ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ พบวา่ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 69.61) นอกจากนัน้เป็นเพศชาย (ร้อยละ 30.39) มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี มากท่ีสดุ (ร้อยละ 28.83) 
รองลงมาคือ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 23.64) และ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 21.82) มีอายเุฉลี่ย 37.94 ปี ผู้บริโภคประกอบ
อาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 20.00) รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศกึษา (ร้อยละ 18.96) ข้าราชการ/
พนกังานของรัฐ (ร้อยละ 17.92) พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.77) และธุรกิจสว่นตวั (ร้อยละ 13.25) โดยมี
รายได้เฉลี่ยรวมครอบครัว/เดือนมากกวา่ 70,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 23.12) รองลงมาคือ น้อยกวา่ 10,001 บาท/
เดือน (ร้อยละ 21.30) 10,001 – 20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 15.58) 40,001 – 50,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 13.51) 
และ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 12.21) มีรายได้เฉลี่ย 51,999.19 บาท/เดือน ผู้บริโภคสว่นใหญ่ส าเร็จ
การศกึษาสงูสดุปริญญาตรี (ร้อยละ 55.84) รองลงมาคือ สงูกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 21.82) มีสถานภาพทาง
ครอบครัวโสด (ร้อยละ 51.95) รองลงมาคือ สมรสแล้ว (ร้อยละ 43.64) ซึง่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวทัง้หมด 4 
คน มากท่ีสดุ (ร้อยละ 30.91) รองลงมาคือ 3 คน (ร้อยละ 24.68) และ 5 คน (ร้อยละ 16.88) มีสมาชิกเฉลี่ย 3.80 
คน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของผู้บริโภค 

ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค พบวา่ มีผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเคยซือ้ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ไมถ่งึคร่ึง (ร้อยละ 48.83) นอกจากนัน้ร้อยละ 51.17 ไมเ่คยซือ้ผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เลย 
ผู้บริโภคท่ีซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สว่นใหญ่ปัจจบุนัยงัคงซือ้อยู่ (ร้อยละ 78.19) นอกจากนัน้ปัจจบุนัไมไ่ด้ซือ้ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์แล้ว (ร้อยละ 21.81) โดยชนิดของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีซือ้นัน้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์มาก
ท่ีสดุ (ร้อยละ 84.57) รองลงมาคือ ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ (ร้อยละ 55.85) ข้าวแดงหอมมะลิอินทรีย์ (ร้อยละ 
42.55) ข้าวนิลหอมมะลิอินทรีย์ (ร้อยละ 32.45) และข้าวผสมหอมมะลิอินทรีย์ (ร้อยละ 20.74) ตามล าดบั ซึง่มี
ปริมาณการซือ้จ าแนกเป็นรายชนิดดงันี ้

1. ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ ผู้บริโภคซือ้ปริมาณ 5 กิโลกรัมมากท่ีสดุ (ร้อยละ 48.57) รองลงมาคือ 1 
กิโลกรัม (ร้อยละ 20.00) และ 2 กิโลกรัม (ร้อยละ 11.43) ปริมาณการซือ้เฉลี่ย 5.39 กิโลกรัม 

2. ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ซือ้ปริมาณ 5 กิโลกรัม (ร้อยละ 53.46) รองลงมาคือ 1 
กิโลกรัม (ร้อยละ 17.61) และ 2 กิโลกรัม (ร้อยละ 14.47) ปริมาณการซือ้เฉลี่ย 4.53 กิโลกรัม 

3. ข้าวแดงหอมมะลิอินทรีย์ ผู้บริโภคซือ้ปริมาณ 1 กิโลกรัมมากท่ีสดุ (ร้อยละ 37.50) รองลงมาคือ 5 
กิโลกรัม (ร้อยละ 27.50) และ 2 กิโลกรัม (ร้อยละ 26.25) ปริมาณการซือ้เฉลี่ย 2.56 กิโลกรัม 

4. ข้าวนิลหอมมะลิอินทรีย์ ผู้บริโภคซือ้ปริมาณ 1 กิโลกรัมมากท่ีสดุ (ร้อยละ 37.70) รองลงมาคือ 2 
กิโลกรัม (ร้อยละ 31.15) และ 5 กิโลกรัม (ร้อยละ 24.59) ปริมาณการซือ้เฉลี่ย 2.51 กิโลกรัม 



5. ข้าวผสมหอมมะลิอินทรีย์ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ซือ้ปริมาณ 1 กิโลกรัม (ร้อยละ 58.97) รองลงมาคือ 5 
กิโลกรัม (ร้อยละ 20.51) และ 2 กิโลกรัม (ร้อยละ 15.38) ปริมาณการซือ้เฉลี่ย 2.01 กิโลกรัม 

โดยผู้บริโภคสว่นใหญ่ซือ้มาจากห้างสรรพสนิค้า/ไฮเปอร์มาร์เกต/ซุปเปอร์เซน็เตอร์ (ร้อยละ 55.85) 
รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เกต (ร้อยละ 17.55) และร้านค้าชมุชน/ร้าน OTOP (ร้อยละ 14.36) ซึง่ช่วงเวลาท่ีซือ้มาก
ท่ีสดุคือ ช่วงตอนเย็น (ร้อยละ 40.43) รองลงมาคือ ช่วงตอนเท่ียงหรือบ่าย (ร้อยละ 25.53) และไมแ่น่นอน/ แล้วแต่
สะดวก (ร้อยละ 22.34)  
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของผู้บริโภค 
ข้อมลูปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค พบวา่ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ระบวุา่ ปัจจยัด้านจิตวิทยา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลในระดบัมากตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สว่นปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านวฒันธรรม และด้านสงัคม มีผลในระดบั
ปานกลางตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เม่ือพิจารณาในภาพรวมทกุปัจจยัทกุด้านพบวา่ มีผลในระดบั
มากตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ตอนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของผู้บริโภค 

ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาในการเลอืกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค พบวา่ ผู้บริโภคผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบปัุญหาในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไว้เป็นรายด้านดงันี ้

1. ด้านผลิตภณัฑ์ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือ ไมม่ีความมัน่ใจในคณุภาพของข้าว (ร้อยละ 34.81) 
รองลงมาคือ การบรรจขุ้าวให้เลือกในแตล่ะระดบัราคามีน้อย (ร้อยละ 29.87) ข้าวเก่าท าให้เก็บรักษา
ไว้ได้ไมน่าน (ร้อยละ 21.04) ตรารับรองคณุภาพขาดความน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 20.52) ไมแ่น่ใจในการ
รับรองของ อย. (ร้อยละ 17.14) และบรรจภุณัฑ์รูปแบบไมท่นัสมยั (ร้อยละ 16.36) ตามล าดบั 

2. ด้านราคา ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือ ราคาสงูเกินไปเมื่อเทียบกบัข้าวทัว่ไปตามท้องตลาด (ร้อยละ 
52.21) รองลงมาคือ มาตรฐานราคาขอผู้ผลิตแตล่ะตราย่ีห้อแตกตา่งกนั (ร้อยละ 32.47) ราคาไมม่ี
ความเหมาะสมตามขนาดของบรรจภุณัฑ์ (ร้อยละ 14.03) ราคาไมม่ีความเหมาะสมตามชนิดของข้าว 
(ร้อยละ 13.51) และราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป (ร้อยละ 11.43) ตามล าดบั 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือ ร้านค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายมีจ านวนน้อยราย 
(ร้อยละ 57.92) รองลงมาคือ ร้านค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายมีสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้เลือกน้อย
รายการ (ร้อยละ 32.21) ร้านค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายจดัท าเลท่ีตัง้ไมส่ะดวกตอ่การซือ้ (ร้อยละ 24.42) 
และร้านค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายจดัสถานท่ีไมน่่าดงึดดูใจให้เข้าไปซือ้ (ร้อยละ 21.56) ตามล าดบั 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือ การโฆษณาตามสื่อตา่งๆมีน้อย (ร้อยละ 64.68) 
รองลงมาคือ ขาดการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัข้าวหอมมะลิอินทรีย์อย่างเพียงพอ (ร้อยละ 61.30) ขาด
การสง่เสริมการขาย เช่น การแจก แถม หรือ ลดราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ร้อยละ 31.95) และขาด
การแนะน าจากพนกังานขาย (ร้อยละ 31.69) ตามล าดบั 

ตอนที่ 5 ข้อมูลปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจไม่ซือ้ข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของผู้บริโภค 
ข้อมลูปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค พบวา่ ผู้บริโภคท่ีตอบ

แบบสอบถามระบวุา่ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านจิตวิทยา มีผลในระดบั
มากตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สว่นปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านวฒันธรรม และด้านสงัคม 



มีผลในระดบัปานกลางตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เม่ือพิจารณาในภาพรวมทกุปัจจยัทกุด้านพบวา่ 
มีผลในระดบัปานกลางตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้คา่ t - Test และคา่ Chi-square โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 
for windows ปรากฏวา่ ยอมรับสมมติฐานการวิจยัข้อ 1) ปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาด ซึง่ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 
ราคา การจดัจ าหน่าย และการสง่เสริมการตลาด ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค ข้อ 3) 
ปัจจยัด้านสงัคม ซึง่ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากครอบครัว ญาติ เพ่ือนสนิท การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วม
อาชีพเดียวกนัและร่วมสถาบนั และการได้รับค าแนะน าจากนกัวิชาการเกษตร ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค ข้อ 4) ปัจจยัด้านวฒันธรรม ซึง่ได้แก่ คา่นิยม ประเพณี ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค และข้อ 5) ปัจจยัด้านจิตวิทยา ซึง่ได้แก่ ทศันคติ และความเช่ือ ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค เพราะจากการเปรียบเทียบ พบวา่ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุม่ของการ
ตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทกุรายการ 
สว่นในข้อ 2) ปัจจยัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ซึง่ได้แก ่ เพศ อาย ุ อาชีพ การศกึษา และรายได้ ไมม่ีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค ปรากฏวา่ เพศ อาย ุการศกึษา และรายได้ ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค เพราะจากการหาความสมัพนัธ์ พบวา่ เพศ อาย ุ การศกึษา และรายได้ มี
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งกลุม่ของการตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส าหรับในสว่นของอาชีพนัน้ ปรากฏวา่ อาชีพมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค เพราะจาก
การหาความสมัพนัธ์ พบวา่ อาชีพมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งกลุม่ของการตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ ในข้อ 2) มี 1 ปัจจยัจากทัง้หมด 5 ปัจจยัท่ีมีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค ฉะนัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐานในข้อ 2 นี ้ (Table 1) 
Table 1 Conclusion of Hypothesis Testing  

No. Hypothesis List Statistical Significance at 0.05 
 

Result of Hypothesis Testing 

Sig. Non Sig. 

1 Marketing mix factor: production, price, distribution and 
marketing promotion, do not affect the determinants of 
consumer’s supported decision making (SDM) of organic 
jasmine rice.    

  Accepted 

 -  Production factor   0.11 Accepted 
 -  Price factor   0.09 Accepted 
 -  Distribution factor  0.54 Accepted 
 -  Marketing factor  0.73 Accepted 

2 Personal factors: Gender, Age, Education and Income do 
not affect the determinants of consumer’s supported 
decision making (SDM) of organic jasmine rice.  

  Null 

 -  Gender   0.96 Accepted 

 -  Age   0.07 Accepted 
 -  Occupation  0.01  Null 
 -  Education  0.19 Accepted 
 -  Income  0.59 Accepted 

 

 



Table 1 Conclusion of Hypothesis Testing  
No. Hypothesis List Statistical Significance at 0.05 

 
Result of Hypothesis Testing 

Sig. Non Sig. 
3 Social factors: suggestion from family, relatives, intimate 

friends; suggestion from colleagues, schoolmates; and 
suggestion from agricultural specialists do not affect the 
determinants of consumer’s supported decision 
making(SDM) of organic jasmine rice.  

 0.22 Accepted 

4 Culture factors: social value , tradition , do not affect 
determinants of consumer’s supported decision making 
(SDM) of organic jasmine rice.  

 0.18 Accepted 

5 Psychological factors: attitude and belief do not affect 
determinants of consumer’s supported decision making 
(SDM) of organic jasmine rice. 

 0.25 Accepted 

 
สรุปผล  

ผู้บริโภคผู้ตอบแบบสอบถามระบปัุจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไว้วา่ ปัจจยัด้าน
จิตวิทยา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลในระดบัมากตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอม
มะลิอนิทรีย์ สว่นปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านวฒันธรรม และด้านสงัคม มผีลในระดบัปานกลางตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เม่ือพิจารณาในภาพรวมทกุปัจจยัทกุด้าน พบวา่ มีผลในระดบัมากตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในสว่นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบวา่ 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านจิตวิทยา มีผลในระดบัมากตอ่การตดัสินใจ
ไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สว่นปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านวฒันธรรม และด้านสงัคม มีผลในระดบัปาน
กลางตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เม่ือพิจารณาในภาพรวมทกุปัจจยัทกุด้านพบวา่ มีผลในระดบัปาน
กลางตอ่การตดัสินใจไมซ่ือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ปัญหาในการเลือกซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้แก ่ ไมม่ีความมัน่ใจในคณุภาพของข้าว ราคาสงูเกินไปเมื่อ
เทียบกบัข้าวทัว่ไปตามท้องตลาด ร้านค้าหรือตวัแทนจ าหนา่ยมีจ านวนน้อยราย และการโฆษณาตามสื่อต่างๆมี
น้อย 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่งๆกบัการตดัสินใจซือ้ พบวา่ ปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาด 
ซึง่ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการสง่เสริมการตลาด ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ของผู้บริโภค ปัจจยัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ซึง่ได้แก่ เพศ อาย ุ การศกึษา และรายได้ ไมม่ีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค แตส่ าหรับปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคลในสว่นของอาชีพ ปรากฏวา่ 
อาชีพมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค ปัจจยัด้านสงัคม ซึง่ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจาก
ครอบครัว ญาติ เพ่ือนสนิท การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกนัและร่วมสถาบนั และการได้รับ
ค าแนะน าจากนกัวิชาการเกษตร ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค ปัจจยัด้านวฒันธรรม 
ซึง่ได้แก่ คา่นิยม ประเพณี ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค และปัจจยัด้านจิตวิทยา ซึง่
ได้แก่ ทศันคติ และความเช่ือ ไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้บริโภค 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
1.เสนอแนะต่อผู้ค้า/พ่อค้าคนกลางผู้ค้าข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ 

 ผู้ ค้า/พ่อค้าคนกลางผู้ ค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ควรขยายหรือเพ่ิมจ านวนร้านค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ให้มีมากย่ิงขึน้ และกระจายครอบคลมุอยู่ทัว่ทกุพืน้ท่ี 

 ผู้ ค้า/พ่อค้าคนกลางผู้ ค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ควรมีการส่งเสริมการขาย เช่น การแจก แถม หรือลดราคา
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในบางโอกาสเพ่ือกระตุ้นยอดขาย และเพ่ือให้ผู้บริโภคสนใจซือ้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
มากย่ิงขึน้ 

 ผู้ ค้า/พ่อค้าคนกลางผู้ ค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ควรท าการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ทางการตลาดตามสื่อ
ตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง 

2.เสนอแนะต่อผู้บริโภคข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ 

 ผู้บริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ควรบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นประจ า และอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสขุภาพท่ี
ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

3.เสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 ควรมีการศกึษาถงึแนวโน้มการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

 ควรจะมีการศกึษาทางด้านผู้ผลิตถงึกระบวนการผลิตและกลยทุธ์การตลาดเพ่ือจะได้สามารถปรับให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
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