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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง การผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียนของภาคตะวันออก เพื่อศึกษา
ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และวิถีตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาคตะวันออกปี 2560 และ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในจังหวัดท่ีอยู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2561 
สรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียน 18 เดือน พบว่า จังหวัด
จันทบุรีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดเฉล่ียไร่ละ 20,807.07 บาท รองลงมาจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 20,365.96 และ
จังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 17,590.60 บาท โดยจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 63,513.24 บาท 
รองลงมาจังหวัดระยองมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 41,950.32 บาท และจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 
21,927.13 บาท ส่วนต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์ พบว่า จังหวัดตราดมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุด
เฉล่ียไร่ละ 25,017.40 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 19,282.22 บาท และจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 
15,661.01 บาท โดยจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) สูงสุดไร่ละ 33,752.30 บาท รองลงมาจังหวัด
จันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 22,544.55 บาท และจังหวัดระยองมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 4,444.62 บาท  

ด้านการตลาด วิถีการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก พบว่า เกษตรกรผู้ผลิต
ทุเรียนอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ 37.64 ส่วนวิถีการตลาดของมังคุดอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมังคุดอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผู้แปรรูปเพื่อท าการแปรรูปมังคุด
อินทรีย์ร้อยละ 29.40 และต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์กรณีขายแบบ
ออนไลน์ในตลาดดิจิทัล พบว่า ทุเรียนอินทรีย์มีต้นทุนการตลาดร้อยละ 31.12 และมีผลตอบแทนการตลาดของ
ทุเรียนอินทรีย์ร้อยละ 7.83 ของราคาขายปลีกทุเรียนอินทรีย์ออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ ส่วน
มังคุดอินทรีย์มีต้นทุนการตลาดร้อยละ 33.92 และมีผลตอบแทนการตลาดของมังคุดอินทรีย์ร้อยละ 17.60 
ของราคาขายปลีกมังคุดอินทรีย์ออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ   

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด ส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกษ.) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย หรือตรา Organic Thailand ซึ่งตรารับรองมาตรฐาน รูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ ส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ท่ีจะซื้อก่อนตัดสินใจซื้อ รับรู้
ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก อินเตอร์เนต / เวปไซต์ เลือกซื้อท่ีมีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบาย และเลือกซื้อ
ผลไม้อินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง ยอมรับระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 10% - 19% 
เหตุผลท่ีเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพราะค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และเหตุผลท่ีไม่
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพราะแหล่งจ าหน่ายมีน้อยหรือหาซื้อได้ยาก โดยเลือกซื้อทุเรียนอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 
6.42 กิโลกรัมและส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 กิโลกรัม เลือกซื้อมังคุดอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 5.64 กิโลกรัมและส่วน
ใหญ่ซื้อครั้งละ 2 กิโลกรัม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ความส าคัญในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ผลไม้อินทรีย์ต้องมีคุณภาพ มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการตลาดควรการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ มีโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย และด้านราคาควรแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ตามล าดับ 
ถึงแม้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญระดับปานกลางแต่ในเรื่องการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความ
น่าเช่ือถือยังมีความส าคัญระดับมาก ผู้บริโภคมีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์  เลือกซื้อผลไม้
อินทรีย์ในอนาคต และแนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์มากกว่าร้อยละ 90 และส่วนใหญ่มีทัศนคติเห็นด้วยกับ
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(ค) 
 

บริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้านในรูปแบบส่ังจองล่วงหน้า (Pre order) และผ่านการขาย online แล้วส่งถึง
ผู้บริโภค (Delivery) มีทิศทางปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นตามกระแสการปรับเปล่ียนสู่ตลาดดิจิทัล และ
เห็นควรสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์หรือมีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียวในแต่ละ
จังหวัด EEC เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  

ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลไม้อินทรีย์ควรให้ความส าคัญในปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในทุก
ด้าน และควรปรับตัวรับกับความต้องการของตลาดดิจิทัลเพื่อจ าหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภคในเขต EEC ภาครัฐ
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้อินทรีย์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้โดยน าผลการวิจัยต้นทุนการผลิตในระยะ
ปรับเปล่ียนเป็นข้อมูลประกอบการสร้างมาตรการจูงใจสนับสนุนการลงทุนการผลิตผลไม้อินทรีย์ในระยะ
ปรับเปล่ียน และควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์
โดยตรงสู่ผู้บริโภคผ่านตลาดดิจิทัลท้ังแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมท้ังควรสร้างรูปแบบหุ้นส่วนประชารัฐมา
ด าเนินการสร้างร้านค้าจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ท้ังระยะปรับเปล่ียนและผ่านการรับรองแล้วเน้นการสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กับร้านค้า รวมท้ังควรสนับสนุนให้จัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ
การรองรับการค้าขายแบบออนไลน์หรือระบบ E-Commerce ผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ควรตระหนักถึงคุณค่า
ทางโภชนาการท่ีมีความปลอดภัยและมีส่วนช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
รวมท้ังควรตระหนักถึงความประณีตใส่ใจในกระบวนการผลิตผลไม้อินทรีย์ของเกษตรกร ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ควรช่วยกันส่ือสารประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการผลิตและบริโภค
ผลไม้อินทรีย์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย
การบริโภคผลไม้อินทรีย์ 
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Abstract 

This research focused on production, marketing and consumer behavior of organic 
durians and mangosteens in the Eastern Special Development Zone, covering Chachoengsao, 
Chonburi and Rayong provinces. Its objectives were to analyze the cost of production of 
organic durians and mangosteens, which is in the adjustment period, in Eastern Thailand 
including other provinces than those three provinces above, to study marketing costs market 
margin, marketing channels of those products in the East of Thailand in the year 2017, and to 
study consumer behavior of organic durians and mangosteens in the Eastern Spacial 
Development Zone in the year 2018, which can be concluded as follows: 

Production cost and return of organic durian, during 18 months of adjustment period, 
were found that Chanthaburi had the highest average total costs at 20,807.08 baht per rai, 
followed by Trad at 20,237.56 baht per rai, and Rayong at 17,590.57 baht per rai. Chanthaburi 
had net return at 63,513.22 baht per rai, followed by Rayong at 41,950.35 baht per rai and 
Trat at 22,055.53 baht per rai. Cost and return of organic mangosteen were found that Trat 
had the highest average total costs at 25,017.38 baht per rai, followed by Chanthaburi and 
Rayong which were 19,178.31 baht per rai and 15,348.50 baht per rai respectively. Trad 
province had net return at 33,752.32 baht per rai, followed by Chanthaburi at 22,648.46 baht 
per rai, and Rayong at 4,757.13 baht per rai.  

Marketing channels of organic durian were mainly sold through middlemen (37.64% of 
organic durian products), while marketing channels of organic mangosteen were mainly sold 
through processors (29.40% of organic mangosteen products). In addition, costs and returns 
of online channel found that marketing cost and margin of organic durians were 31.12% and 
7.83% of domestic’s online retail price of this product, whereas marketing cost and margin of 
organic mangosteens were 33.92% and 17.60% of domestic’s online retail price of this 
product.  

Consumers recognized more than one organic certification. Most of them recognized 
certification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand or organic Thailand. 
Certifications and product appearances affect decision of consumers Most consumers 
reviewed organic fruit information before purchasing. They received information of organic 
products from the internet / website and selected the products having package and label, 
including bought directly from farmers. Customers were willing to pay 10% - 19% higher price 
than ordinary fruit prices. The reason for choosing organic fruits was safe for their own and 
family health, while not choosing organic fruit because of the limited supply and outlets. 
Customers bought organic durian thereabouts 6.42 kilograms per time, but most of them 
bought 3 kilograms at a time. They bought organic mangosteen around 5.64 kilograms per 
time, but most of them bought 2 kilograms a time. 

The most important of 4Ps marketing mix were Product (e.g. quality, certified), 
Promotion (e.g. advertising), and Price (e.g. price tag), while Place (e.g. outlets) was in 
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moderate range with highly demand on reliable organic shop. Consumers tend to opt for 
organic fruit in the future and 90% of them recommended others to buy organic fruit. Most 
of them reponsed to home delivery of organic fruit in both pre-order and online sales as  
the trend of digitalization. They encouraged the rotation of the Organic Trade Fair or  
the Green Organic Market in each province.  

Therefore, organic producers and operators should focus on the marketing mix factor 
in all aspects and should adapt to the needs of digital market which can sell directly to 
consumers. The government should encourage farmers to produce more organic fruits to 
increase their income. The results of the research on the cost of production in the 
adjustment phase could be information to create incentives for investment in organic 
production. Farmers should be encouraged to understand the benefits of selling organic fruit 
directly to consumers through both offline and online digital marketing. Also, the public-
private partnerships should be set up to create organic outlets of both adjusted and 
certified, emphasizing the credibility of the shops. It should also encourage the 
establishment of an organic collection and distribution center for online trading or  
E-Commerce. Organic fruit consumers should be aware of the nutritional value that is more 
safe and ecologically and environmentally friendly. They should be aware of the delicacy of 
the organic production process of the farmers. All sectors related to the development of 
organic fruits. It should help publicize the benefits of producing and consuming organic 
fruits in the field of health care and be part of helping to preserve the ecological 
environment better by consuming organic fruits. 
 
Keywords: Organic durians, Organic mangosteens, The Eastern Special Development Zone. 
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ค ำน ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น ำใน
ระดับภูมิภำค ด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค กำรค้ำสินค้ำและกำรบริกำรเกษตรอินทรีย์ที่มีควำมยั่งยืนและเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นท่ีและจ านวนเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มสัดส่วน
ตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ รวมท้ังยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านน าไปสู่การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติมาสู่แนวทางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในระยะแรกตามแนว
ทางการพัฒนา“ตลำดน ำกำรผลิต”ซึ่ง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ได้เล็งเห็นตลาด“เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (The Eastern Special Development Zone)” ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เป็นตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจและใกล้แหล่งผลิตโดยมุ่งหวังจะส่งเสริมให้ผลไม้
อินทรีย์เข้าสู่ตลาดนี้ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จึงได้ท าการวิจัยเรื่องการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
ทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ท่ีเน้นการศึกษาต้นทุนการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามวิถีตลาดผลไม้อินทรีย์  
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อินทรีย์ออนไลน ์

50 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

ในปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สอดรับกับกระแสตลาดโลกเพราะเป็นแนวทางการผลิตท่ีให้
ความส าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมท้ังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  รัฐบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญของเรื่องเกษตรอินทรีย์โดย
มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 -2564 มีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศไทยเป็นผู้น ำในระดับภูมิภำค ด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค กำรค้ำสินค้ำและกำรบริกำรเกษตรอินทรีย์
ที่มีควำมยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นท่ีและจ านวนเกษตรกรท่ีท า
เกษตรอินทรีย์ เพิ่มสัดส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ รวมท้ังยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน
น าไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับนี้เป็น
กรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยโดยมีการจัดต้ังกลไกการขับเคล่ือนท้ัง
ระดับชาติและระดับจังหวัดโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคการศึกษา เกษตรกรและผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560) 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกได้มีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติมาสู่แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก (จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในระยะแรกตามแนวทางการพัฒนา“ตลำดน ำกำรผลิต”ซึ่งตลาด“เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก หรือที่เรียกว่ำ EEC” ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง เป็นตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจและใกล้แหล่งผลิตโดยมุ่งหวังจะส่งเสริมให้ผลไม้อินทรีย์เข้าสู่ตลาด
นี้เพราะตลาด EEC ของประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเช่ือมโยงไปยัง
ประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญท้ังท่าเรือส่งออก สนามบิน รถไฟรางคู่ 
เป็นต้น และยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศและท่ีส าคัญมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรท่ีสามารถใช้นวัตกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงระดับโลกจึงมีจ านวนประชากรท้ังคนไทยและคนต่างชาติท่ีมีก าลังซื้ออย่างมาก และคาด
ว่าจะท าให้มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ใน
ตลาด EEC จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะใช้ประกอบการก าหนดทิศทางการผลิตผลไม้อินทรีย์เพราะในปัจจุบันเกษตรกร
ผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกมีความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะผลิตผลไม้อินทรีย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  ท้ังนี้ยังมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับท่ีสามารถส่งผลผลิตออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์โดยส านักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และระดับท้องถิ่นท่ีจ าหน่ายในประเทศ เช่น  ระบบการ
รับรองแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS) ซึ่งในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกมีท้ังหลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติ และมีหลายภาคส่วนร่วมตรวจสอบรับรอง เป็นต้น แต่ในการผลิต
ผลไม้อินทรีย์ต้องอาศัยความละเอียดและความประณีตท าให้ปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดไม่ต่อเนื่องและ
คุณภาพผลผลิตบางส่วนอาจไม่ตรงตามความต้องการพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเกษตรอินทรีย์  จึงควรสร้าง
แรงจูงใจในเพิ่มการผลิตผลไม้อินทรีย์เพราะยังมีเกษตรกรรายใหม่ท่ีสนใจจะท าการผลิตผลไม้อินทรีย์แต่ยังไม่
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เกษตรอินทรีย์ เพิ่มสัดส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ รวมท้ังยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน
น าไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับนี้เป็น
กรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยโดยมีการจัดต้ังกลไกการขับเคล่ือนท้ัง
ระดับชาติและระดับจังหวัดโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคการศึกษา เกษตรกรและผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560) 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกได้มีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติมาสู่แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก (จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในระยะแรกตามแนวทางการพัฒนา“ตลำดน ำกำรผลิต”ซึ่งตลาด“เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก หรือที่เรียกว่ำ EEC” ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง เป็นตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจและใกล้แหล่งผลิตโดยมุ่งหวังจะส่งเสริมให้ผลไม้อินทรีย์เข้าสู่ตลาด
นี้เพราะตลาด EEC ของประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเช่ือมโยงไปยัง
ประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญท้ังท่าเรือส่งออก สนามบิน รถไฟรางคู่ 
เป็นต้น และยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศและท่ีส าคัญมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรท่ีสามารถใช้นวัตกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงระดับโลกจึงมีจ านวนประชากรท้ังคนไทยและคนต่างชาติท่ีมีก าลังซื้ออย่างมาก และคาด
ว่าจะท าให้มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ใน
ตลาด EEC จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะใช้ประกอบการก าหนดทิศทางการผลิตผลไม้อินทรีย์เพราะในปัจจุบันเกษตรกร
ผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกมีความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะผลิตผลไม้อินทรีย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  ท้ังนี้ยังมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับท่ีสามารถส่งผลผลิตออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์โดยส านักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และระดับท้องถิ่นท่ีจ าหน่ายในประเทศ เช่น  ระบบการ
รับรองแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS) ซึ่งในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกมีท้ังหลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติ และมีหลายภาคส่วนร่วมตรวจสอบรับรอง เป็นต้น แต่ในการผลิต
ผลไม้อินทรีย์ต้องอาศัยความละเอียดและความประณีตท าให้ปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดไม่ต่อเนื่องและ
คุณภาพผลผลิตบางส่วนอาจไม่ตรงตามความต้องการพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเกษตรอินทรีย์  จึงควรสร้าง
แรงจูงใจในเพิ่มการผลิตผลไม้อินทรีย์เพราะยังมีเกษตรกรรายใหม่ท่ีสนใจจะท าการผลิตผลไม้อินทรีย์แต่ยังไม่
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ทราบต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการปรับเปล่ียนระบบมาเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 18 เดือนท่ีเป็น
เงื่อนไขในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีต้นทุนหลายด้านในการปรับเปล่ียนการผลิตมาเป็นเกษตร
อินทรีย์ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรรายใหม่ และเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิต 
การตลาดเกษตรอินทรีย์ของภาคประชารัฐท่ีต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการรับรองเกษตร
อินทรีย์ให้มีปริมาณการผลิตท่ีเพียงพอและต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  

ดังนั้น เพื่อลดอุปสรรคในการส่งเสริมการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวนี้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 6 ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกจึง
ท าการวิจัยการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ท่ีเน้นการศึกษา
ต้นทุนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามวิถีตลาดผลไม้
อินทรีย์และเป็นการสอดรับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาแบบตลาดน าการผลิตต่อไป  
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตในระยะการปรับเปล่ียนเพื่อการผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาค
ตะวันออก 

1.2.2 เพื่อศึกษาต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และวิถีตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาค
ตะวันออก 

1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในจังหวัดท่ีอยู่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทุเรียนและมังคุดอินทรีย์และได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.) หรือท่ีได้รับเครื่องหมาย Organics Thailand หรือได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผู้บริโภคท่ัวไปท่ีบริโภคท้ังผลไม้ท่ัวไปหรือผลไม้อินทรีย์
แต่ละภาคส่วนท้ังภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และภาครัฐในเขตพื้นท่ี EEC  

1.3.2 พื้นท่ีท่ีศึกษา ได้แก่พื้นท่ีการผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง และ
พื้นท่ีการตลาดใน EEC ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

1.3.3 ระยะเวลาข้อมูล ได้แก่ข้อมูลการส ารวจต้นทุนตามระยะเวลาการปรับเปล่ียน 18 เดือน ก่อน
ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่วนข้อมูลการตลาดปี 2560 และพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2561  
1.4 วิธีกำรวิจัย 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลในการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี ้

1) ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ต้นทุนการปรับเปล่ียนในการ
ผลิตผลไม้อินทรีย์ระยะเวลา 18 เดือน จากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organics Thailand) และ PGS ในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ซึ่งมีประชากรเท่ากับ 99 ราย 
และ 23 ราย ตามล าดับ  โดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ของ Neuman, W.L. (2000) เป็น
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงขนาดของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนท่ีคิดเป็นร้อยละ 
30 จึงได้จ านวนตัวอย่างจากกลุ่ม Organics Thailand จ านวน 30 ตัวอย่าง และกลุ่ม PGS จ านวน 7 ตัวอย่าง 
รวมท้ังส้ิน 37 ตัวอย่าง ส่วนการรวบรวมข้อมูลการตลาดจากผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภาค
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ตะวันออกใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball Selection) โดยอาศัยการแนะน าจากเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ประกอบการค้าท่ีแนะน าต่อ ๆ กันมา สุดท้ายพฤติกรรมผู้บริโภคท้ังบริโภคผลไม้ท่ัวไป และ
ผลไม้อินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และภาครัฐในเขตพื้นท่ี EEC ต้ังแต่อายุ 18-80 ปี ซึ่ง
มีประชากรประมาณ 2,160,000 คน จึงใช้กฎแห่งความชัดเจนเป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านึงถึงขนาดของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนท่ีคิดเป็นร้อยละ 0.025 ได้จ านวน 522 ตัวอย่าง ซึ่งเป็น
การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการบริโภค ปี 2561 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษา บทความ วารสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์โดยการค านวณหาต้นทุนการปรับเปล่ียนในการผลิต
ผลไม้อินทรีย์ และผลตอบแทนการผลิต  วิถีการตลาด  ต้นทุนการตลาดและส่วนเหล่ือมการตลาด  พฤติกรรม
การตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นการใช้
ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการอธิบายตาราง กราฟ และ
รูปภาพ 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มช่องทางการตลาดของธุรกิจเกษตรอินทรีย์สอดรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1.5.2 เพื่อน าข้อมูลต้นทุนการผลิตในระยะการปรับเปล่ียนไปจัดท าแนวทางส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นท่ีให้เหมาะสมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีตลาดต้องการ 

1.5.3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนผลิตผลไม้อินทรีย์และลงทุนประกอบการธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 
1.6 นิยำมค ำศัพท์ 
 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม
ท่ีเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ ธรรมชาติ 
หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มาจาก เทคนิคการดัดแปร
พันธุกรรม (genetic modification) มีก าจัดก ากับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป ด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
รักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 
 อินทรีย์ (Organic) เป็นค าท่ีใช้ระบุฉลากส าหรับผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ หรือสัตว์น้ าท่ีได้จากการ 
ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ท่ีได้จากการแปรรูปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองท่ีได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ค านี้หมายความรวมถึงค าท่ีใช้ระบุฉลากว่า “เกษตรอินทรีย์”หรือ“ออร์แกนิค” หรือ “organic” ด้วย 
 ระยะกำรปรับเปลี่ยน (Transition Period หรือ Conversion Period) หมายถึง ช่วงเวลานับจาก 
เริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดในมาตรฐาน จนกระท่ังได้รับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์
เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยข้อก าหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์ให้น ามาใช้ปฏิบัติตลอดระยะการปรับเปล่ียนเป็นเวลาอยา่ง
น้อย 12 เดือน ก่อนปลูกส าหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต้น 
โดยระยะการปรับเปล่ียน นับต้ังแต่ผู้ผลิตได้น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับการรับรองต่อหน่วย
รับรอง 
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ทราบต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการปรับเปล่ียนระบบมาเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 18 เดือนท่ีเป็น
เงื่อนไขในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีต้นทุนหลายด้านในการปรับเปล่ียนการผลิตมาเป็นเกษตร
อินทรีย์ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรรายใหม่ และเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิต 
การตลาดเกษตรอินทรีย์ของภาคประชารัฐท่ีต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการรับรองเกษตร
อินทรีย์ให้มีปริมาณการผลิตท่ีเพียงพอและต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  

ดังนั้น เพื่อลดอุปสรรคในการส่งเสริมการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวนี้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 6 ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกจึง
ท าการวิจัยการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ท่ีเน้นการศึกษา
ต้นทุนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามวิถีตลาดผลไม้
อินทรีย์และเป็นการสอดรับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาแบบตลาดน าการผลิตต่อไป  
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตในระยะการปรับเปล่ียนเพื่อการผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาค
ตะวันออก 

1.2.2 เพื่อศึกษาต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และวิถีตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาค
ตะวันออก 

1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในจังหวัดท่ีอยู่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทุเรียนและมังคุดอินทรีย์และได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.) หรือท่ีได้รับเครื่องหมาย Organics Thailand หรือได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผู้บริโภคท่ัวไปท่ีบริโภคท้ังผลไม้ท่ัวไปหรือผลไม้อินทรีย์
แต่ละภาคส่วนท้ังภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และภาครัฐในเขตพื้นท่ี EEC  

1.3.2 พื้นท่ีท่ีศึกษา ได้แก่พื้นท่ีการผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง และ
พื้นท่ีการตลาดใน EEC ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

1.3.3 ระยะเวลาข้อมูล ได้แก่ข้อมูลการส ารวจต้นทุนตามระยะเวลาการปรับเปล่ียน 18 เดือน ก่อน
ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่วนข้อมูลการตลาดปี 2560 และพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2561  
1.4 วิธีกำรวิจัย 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลในการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี ้

1) ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ต้นทุนการปรับเปล่ียนในการ
ผลิตผลไม้อินทรีย์ระยะเวลา 18 เดือน จากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organics Thailand) และ PGS ในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ซึ่งมีประชากรเท่ากับ 99 ราย 
และ 23 ราย ตามล าดับ  โดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ของ Neuman, W.L. (2000) เป็น
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงขนาดของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนท่ีคิดเป็นร้อยละ 
30 จึงได้จ านวนตัวอย่างจากกลุ่ม Organics Thailand จ านวน 30 ตัวอย่าง และกลุ่ม PGS จ านวน 7 ตัวอย่าง 
รวมท้ังส้ิน 37 ตัวอย่าง ส่วนการรวบรวมข้อมูลการตลาดจากผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภาค
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ตะวันออกใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball Selection) โดยอาศัยการแนะน าจากเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ประกอบการค้าท่ีแนะน าต่อ ๆ กันมา สุดท้ายพฤติกรรมผู้บริโภคท้ังบริโภคผลไม้ท่ัวไป และ
ผลไม้อินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และภาครัฐในเขตพื้นท่ี EEC ต้ังแต่อายุ 18-80 ปี ซึ่ง
มีประชากรประมาณ 2,160,000 คน จึงใช้กฎแห่งความชัดเจนเป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านึงถึงขนาดของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนท่ีคิดเป็นร้อยละ 0.025 ได้จ านวน 522 ตัวอย่าง ซึ่งเป็น
การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการบริโภค ปี 2561 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษา บทความ วารสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์โดยการค านวณหาต้นทุนการปรับเปล่ียนในการผลิต
ผลไม้อินทรีย์ และผลตอบแทนการผลิต  วิถีการตลาด  ต้นทุนการตลาดและส่วนเหล่ือมการตลาด  พฤติกรรม
การตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นการใช้
ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการอธิบายตาราง กราฟ และ
รูปภาพ 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มช่องทางการตลาดของธุรกิจเกษตรอินทรีย์สอดรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1.5.2 เพื่อน าข้อมูลต้นทุนการผลิตในระยะการปรับเปล่ียนไปจัดท าแนวทางส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นท่ีให้เหมาะสมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีตลาดต้องการ 

1.5.3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนผลิตผลไม้อินทรีย์และลงทุนประกอบการธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 
1.6 นิยำมค ำศัพท์ 
 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม
ท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ ธรรมชาติ 
หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มาจาก เทคนิคการดัดแปร
พันธุกรรม (genetic modification) มีก าจัดก ากับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป ด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
รักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 
 อินทรีย์ (Organic) เป็นค าท่ีใช้ระบุฉลากส าหรับผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ หรือสัตว์น้ าท่ีได้จากการ 
ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ท่ีได้จากการแปรรูปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองท่ีได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ค านี้หมายความรวมถึงค าท่ีใช้ระบุฉลากว่า “เกษตรอินทรีย์”หรือ“ออร์แกนิค” หรือ “organic” ด้วย 
 ระยะกำรปรับเปลี่ยน (Transition Period หรือ Conversion Period) หมายถึง ช่วงเวลานับจาก 
เริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดในมาตรฐาน จนกระท่ังได้รับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์
เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยข้อก าหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์ให้น ามาใช้ปฏิบัติตลอดระยะการปรับเปล่ียนเป็นเวลาอยา่ง
น้อย 12 เดือน ก่อนปลูกส าหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต้น 
โดยระยะการปรับเปล่ียน นับต้ังแต่ผู้ผลิตได้น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับการรับรองต่อหน่วย
รับรอง 



บทท่ี 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 
งานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดอาหารอินทรีย์ พบว่า การศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดอาหารอินทรีย์ในประเทศมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงน าผลการศึกษาท่ีไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การตลาด
ในปัจจุบัน ตามท่ี วารุณี  จีนศร (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นส่ิง
ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก โดยผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ความส าคัญด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับมูลค่าในการซื้อต่อครั้งและความถี่ในการ
ซื้อต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญอีกท้ังความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อ
ผักปลอดสารพิษในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับ Parichard Sangkumchaliang and Wen-Chi 
Huang (2012) ได้ศึกษาประชากร ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ ในประเทศไทย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสัมภาษณ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ (69%) กลุ่มท่ีเคยได้
ยินเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แต่ไม่เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ (21%) และกลุ่มท่ีไม่รู้จักเกษตรอินทรีย์ (10%) โดย
กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และมีเด็กอยู่ในครอบครัว เหตุผลท่ีซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ 
ปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ปราศจากสารฆ่าแมลง ดีต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยสนับสนุนเกษตรกร ส าหรับ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยได้ยินเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แต่ไม่เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีเหตุผลท่ีไม่ซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์ คือ การบริโภคสินค้าปลอดสารหรือสินค้าปลอดภัยดีเพียงพอส าหรับสุขภาพ หาซื้อได้ยากในตลาด 
และไม่ไว้ใจคุณภาพสินค้าแม้จะมีฉลากระบุสินค้าเกษตรอินทรีย์  สรุปได้ว่าความต้องการอาหารอินทรีย์จะ
เพิ่มขึ้นตามการรับรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคสอดรับกับ มาณวิน สงเคราะห์ (2557) 
ได้วิจัยเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่จากการสอบถามผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่และล าปาง พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพราะตระหนักถึงประโยชน์
ของสุขภาพในระยะยาว ในปัจจัยด้านราคา พบว่าราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าฟรี มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
ความต้องการของผู้บริโภค มากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ทดแทนและระดับรายได้ของผู้บริโภค เนื่องจาก
ผู้บริโภคมองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในลักษณะสินค้าปกติ (Normal Good) คือ เมื่อมีรายได้มากขึ้นความต้องการ
ก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตควรมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง
เนื่องจากมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารอินทรีย์มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยอีกดว้ย  

และหากพิจารณาในด้านผู้บริโภคชาวต่างชาติพบว่า Nguyen Thi Phuong (2013) ได้ศึกษาการรับรู้
ของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารอินทรีย์ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ พบว่า ถึงแม้อาหารอินทรีย์จะมี
ประโยชน์ แต่ด้วยราคาท่ีสูงก็เป็นอุปสรรคต่อความต้องการของผู้บริโภค สอดรับกับ Jessica Aschemann-
Witzel, Stephan Zielke and John Thogersen (2014) ได้ศึกษาเรื่องรายได้และราคาท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การเลือกอาหารอินทรีย์พบว่า ปัญหาของความต้องการอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคคือราคาซึ่งเป็นอุปสรรคหลัก
ในการเลือกซื้ออาหารอินทรีย์มากกว่าระดับรายได้ นอกจากนี้อิทธิพลของจ านวนสมาชิกและอายุของเด็กยังมี



บทท่ี 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 
งานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดอาหารอินทรีย์ พบว่า การศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดอาหารอินทรีย์ในประเทศมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงน าผลการศึกษาท่ีไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การตลาด
ในปัจจุบัน ตามท่ี วารุณี  จีนศร (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นส่ิง
ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก โดยผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ความส าคัญด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับมูลค่าในการซื้อต่อครั้งและความถี่ในการ
ซื้อต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญอีกท้ังความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อ
ผักปลอดสารพิษในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับ Parichard Sangkumchaliang and Wen-Chi 
Huang (2012) ได้ศึกษาประชากร ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ ในประเทศไทย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสัมภาษณ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ (69%) กลุ่มท่ีเคยได้
ยินเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แต่ไม่เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ (21%) และกลุ่มท่ีไม่รู้จักเกษตรอินทรีย์ (10%) โดย
กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และมีเด็กอยู่ในครอบครัว เหตุผลท่ีซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ 
ปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ปราศจากสารฆ่าแมลง ดีต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยสนับสนุนเกษตรกร ส าหรับ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยได้ยินเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แต่ไม่เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีเหตุผลท่ีไม่ซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์ คือ การบริโภคสินค้าปลอดสารหรือสินค้าปลอดภัยดีเพียงพอส าหรับสุขภาพ หาซื้อได้ยากในตลาด 
และไม่ไว้ใจคุณภาพสินค้าแม้จะมีฉลากระบุสินค้าเกษตรอินทรีย์  สรุปได้ว่าความต้องการอาหารอินทรีย์จะ
เพิ่มขึ้นตามการรับรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคสอดรับกับ มาณวิน สงเคราะห์ (2557) 
ได้วิจัยเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่จากการสอบถามผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่และล าปาง พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพราะตระหนักถึงประโยชน์
ของสุขภาพในระยะยาว ในปัจจัยด้านราคา พบว่าราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าฟรี มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
ความต้องการของผู้บริโภค มากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ทดแทนและระดับรายได้ของผู้บริโภค เนื่องจาก
ผู้บริโภคมองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในลักษณะสินค้าปกติ (Normal Good) คือ เมื่อมีรายได้มากขึ้นความต้องการ
ก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตควรมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง
เนื่องจากมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารอินทรีย์มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยอีกดว้ย  

และหากพิจารณาในด้านผู้บริโภคชาวต่างชาติพบว่า Nguyen Thi Phuong (2013) ได้ศึกษาการรับรู้
ของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารอินทรีย์ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ พบว่า ถึงแม้อาหารอินทรีย์จะมี
ประโยชน์ แต่ด้วยราคาท่ีสูงก็เป็นอุปสรรคต่อความต้องการของผู้บริโภค สอดรับกับ Jessica Aschemann-
Witzel, Stephan Zielke and John Thogersen (2014) ได้ศึกษาเรื่องรายได้และราคาท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การเลือกอาหารอินทรีย์พบว่า ปัญหาของความต้องการอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคคือราคาซึ่งเป็นอุปสรรคหลัก
ในการเลือกซื้ออาหารอินทรีย์มากกว่าระดับรายได้ นอกจากนี้อิทธิพลของจ านวนสมาชิกและอายุของเด็กยังมี
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ส่วนกระทบกับความต้ังใจซื้ออาหารอินทรีย์ซึ่งผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ควรพยายามลดการรับรู้ของผู้บริโภคสินค้า
อาหารอินทรีย์นั้นมีราคาสูง โดยก าหนดราคาและใช้กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทางการตลาดเน้นเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยและครอบครัวท่ีมีเด็กอาศัย  รวมท้ังมีผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้ออาหาร
อินทรีย์ของผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนโดย Xiufeng Li and Yazhi Xin (2015) ได้ท าการศึกษาพบว่า ความ
ปลอดภัยของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการซื้อ
อาหารอินทรีย์ โดยผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคอาหารอินทรีย์จากผักและผลไม้มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ธัญพืช 
นม เนื้อสัตว์ และไข่ ตามล าดับ ผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการซื้ออาหารอินทรีย์  แต่
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส าคัญระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการซื้อถึงแม้มีความต้ังใจซื้อสูง คือ ราคาของสินค้า
อาหารอินทรีย์ การไม่เช่ือถือของการรับรองอาหารอินทรีย์และความไม่พร้อมของสินค้าส่งผลกระทบต่อการ
ส่ือสารทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์รูปแบบสินค้าอาหารอินทรีย์เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าอาหารอินทรีย์กับสินค้าท่ัวไป โดยสินค้าอาหารอินทรีย์จะมีสีสดใส มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
อาหารท่ัวไป เช่น วิตามิน ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส มีบรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจและมีฉลากข้อมูลท่ี
ครบถ้วนเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีดังนั้นผู้ผลิตอาจมีการใช้ตรายี่ห้อหรือตรารับรองท่ีได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือท่ีและยืนยันว่าคือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ด้านราคา ราคาของสินค้าเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคัญมากท่ีสุดเป็นตัวก าหนดต าแหน่งของสินค้าและคุณค่าของเงิน โดยผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนมีความเต็มใจท่ี
จะจ่ายเงินเพื่อสินค้าท่ีเห็นว่ามีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากกว่าเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้ขายจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความรู้
แก่ผู้บริโภคว่าท าไมสินค้าอาหารอินทรีย์มีราคาพรีเมี่ยม เช่น อาหารอินทรีย์มีการดูแลพิเศษให้ปลอดจาก
สารเคมีด้วยอากาศและธรรมชาติท่ีหาได้ยาก เป็นต้น ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายอาหารอินทรีย์จะต้องมีความ
พร้อมส าหรับลูกค้า เมื่อวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าระหว่าง
สินค้าอาหารอินทรีย์กับสินค้าอาหารท่ัวไป ดังนั้น ท าเลท่ีต้ังท่ีดี ขนาดและจ านวนของร้านถือเป็นช่องทางการ
จ าหน่ายข้อได้เปรียบท่ีส าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนมีความเห็นว่า
ปัญหาด้านความไม่พร้อมของสินค้ามีแนวโน้มน้อยมาก และในด้านส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ของสินค้า
อาหารอินทรีย์ถูกสร้างด้านจากการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของโฆษณา ซึ่งเป็นส่ือท่ีสามารถบอกถึง
คุณลักษณะหรือวิธีการความแตกต่างระหว่างอาหารอินทรีย์และอาหารท่ัวไปให้ผู้บริโภคได้ทราบเนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างอาหารอินทรีย์และอาหารท่ัวไปได้ เช่น  รสชาติอีกท้ังเป็นการ
เพิ่มความรู้และพัฒนาทัศนคติท่ีดีต่ออาหารอินทรีย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจซื้อ 

ท้ังนี้ได้มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์โดยศริณ แซ่ ล่ิม (2550) ได้
ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเกษตรอินทรีย์ไทย ด้านการผลิตและการส่งเสริมการตลาด พบว่า
สาเหตุท่ีท าให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ไม่ประสบความส าเร็จสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดความล้มเหลวของตลาด
อันมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล้มเหลวของตลาดได้แก่ 1) การมีอ านาจเหนือตลาด (Market Power) ของ
เกษตรกรเนื่องจากยังมีอุปทานหรือจ านวนเกษตรกรและพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ไม่มาก  2) ผลกระทบภายนอก 
(Externalities) การท่ีระบบการผลิตแบบเกษตรเคมีมีผลกระทบภายนอก  การผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์ท่ี
ค านึงถึงผลกระทบภายนอกโดยเอาต้นทุนทางสังคมมารวมเข้ากับต้นทุนการผลิตท าให้ต้องมีการจ้างแรงงานมา
ดูแลมากขึ้นทดแทนกับการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจึงท าให้ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงกว่า
สินค้าอื่น ๆ มากถึงร้อยละ 30-60 และ 3) ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล (Imperfect Information) ผู้บริโภคมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์น้อยมากจึงไม่ตระหนักถึงความส าคัญและไม่นิยม
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่าใดนัก ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นั้นจ าเป็น
ท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือท้ังจากภาครัฐและเอกชน (เกษตรกรและผู้บริโภค) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความ
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เข้าใจในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์และคุณประโยชน์ของการเกษตรอินทรีย์ในแง่ท่ีช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมรวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกด้วย  สะท้อนสอดรับกับผลการศึกษา
การตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกของ สยาม อรุณศรีมรกต  และชุมพร 
ยุวรี และสุพรรณิการ์ กิตติลิขิตศักด์ิ (2553) ได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน 
ก าไร ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตลาด จากการปลูกผลไม้อินทรีย์เปรียบเทียบกับการปลูกผลไม้
แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต ศึกษา วิถีการตลาด ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ของผู้บริโภค โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้อินทรีย์และเกษตรผู้ปลูกผลไม้แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต คนกลางผู้ค้าผลไม้
อินทรีย์ และตัวแทนผู้บริโภคผลไม้ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า  ต้นทุนการผลิตเฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
อินทรีย์เท่ากับ 20,927.20 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียรวมต่อกิโลกรัมเท่ากับ 12.66 บาท และผลตอบแทน
ในการผลิตผลไม้ต่อกิโลกรัมเท่ากับ 14.99 บาท ส่วนผลตอบแทนต่อไร่เท่ากับ 44,998.29 บาท ก าไรสุทธิต่อไร่
เท่ากับ 24,071.08 บาท และต้นทุนการผลิต เฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการ
ผลิตเท่ากับ 18,267.92 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียรวมต่อกิโลกรัมเท่ากับ 12.39 บาท และผลตอบแทนใน
การผลิตผลไม้ต่อกิโลกรัมเท่ากับ 5.03 บาท ส่วนผลตอบแทนต่อไร่เท่ากับ 25,471.19 บาท ก าไรสุทธิต่อไร่
เท่ากับ 6,969.94 บาท จากการ ส ารวจต้นทุนการผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกผลไม้อินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรท่ีปลูกผลไม้แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต พบว่า ผลไม้อินทรีย์ทุกชนิดมีต้นทุนการผลิตต่อไร่
ต่อปี ผลตอบแทนในการผลิตต่อไร่ต่อปี และก าไรสุทธิต่อไร่ต่อปีสูงกว่าผลไม้ท่ีใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 คนกลางท่ีท าการค้าผลไม้อินทรีย์มีต้นทุนเฉล่ียต่อกิโลกรัมเท่ากับ 9.46 บาท 
ต้นทุนการตลาดรวมจะคิดเป็นร้อยละ 55.15 ของราคาปลีก โดยเกษตรกรได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 44.85 ต้นทุน
ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกได้รับส่วนเหล่ือมการตลาดร้อยละ 15.49 และ 
25.16 ตามล าดับ ปัญหาในการปลูกผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผลผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีผลิตได้มีปริมาณ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ส่วนปัญหาในการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ส่วนคนกลางผู้ค้าผลไม้อินทรีย์ ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายทางด้านการขนส่งสูง ปัญหาในการปลูกผลไม้
แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต พบว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ส่วนปัญหา
ในการจ าหน่ายผลไม้ พบว่า มีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้ด้านการตลาดท าให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองกับพ่อค้าท่ีมา
รับซื้อได้ นอกจากนี้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อผลไม้อินทรีย์ของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยทางด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้
อินทรีย์ในระดับมาก ส่วนปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้
อินทรีย์ในระดับปานกลาง และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อยคือปัจจัยทางด้านการส่งเสริม
การตลาด 

จะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาท่ีได้ตรวจเอกสารให้ความส าคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภคและทราบปัจจัยท่ีมี
ผลต่อส่วนประสมการตลาด แต่เป็นการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ยังไม่พบการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกท่ีคนมีความหลากหลายอาชีพ ส่วนการศึกษาการตลาด ปัญหา
และ อุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกท่ีตรวจพบในปี 2553 ซึ่งผ่านมาหลายปี แต่จะน าผล
การศึกษาเป็นแนวทางให้มีการศึกษาครั้งนี้ในการเลือกปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตให้มากท่ีสุด 
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ส่วนกระทบกับความต้ังใจซื้ออาหารอินทรีย์ซึ่งผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ควรพยายามลดการรับรู้ของผู้บริโภคสินค้า
อาหารอินทรีย์นั้นมีราคาสูง โดยก าหนดราคาและใช้กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทางการตลาดเน้นเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยและครอบครัวท่ีมีเด็กอาศัย  รวมท้ังมีผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้ออาหาร
อินทรีย์ของผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนโดย Xiufeng Li and Yazhi Xin (2015) ได้ท าการศึกษาพบว่า ความ
ปลอดภัยของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการซื้อ
อาหารอินทรีย์ โดยผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคอาหารอินทรีย์จากผักและผลไม้มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ธัญพืช 
นม เนื้อสัตว์ และไข่ ตามล าดับ ผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการซื้ออาหารอินทรีย์  แต่
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส าคัญระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการซื้อถึงแม้มีความต้ังใจซื้อสูง คือ ราคาของสินค้า
อาหารอินทรีย์ การไม่เช่ือถือของการรับรองอาหารอินทรีย์และความไม่พร้อมของสินค้าส่งผลกระทบต่อการ
ส่ือสารทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์รูปแบบสินค้าอาหารอินทรีย์เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าอาหารอินทรีย์กับสินค้าท่ัวไป โดยสินค้าอาหารอินทรีย์จะมีสีสดใส มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
อาหารท่ัวไป เช่น วิตามิน ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส มีบรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจและมีฉลากข้อมูลท่ี
ครบถ้วนเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีดังนั้นผู้ผลิตอาจมีการใช้ตรายี่ห้อหรือตรารับรองท่ีได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือท่ีและยืนยันว่าคือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ด้านราคา ราคาของสินค้าเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคัญมากท่ีสุดเป็นตัวก าหนดต าแหน่งของสินค้าและคุณค่าของเงิน โดยผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนมีความเต็มใจท่ี
จะจ่ายเงินเพื่อสินค้าท่ีเห็นว่ามีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากกว่าเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้ขายจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความรู้
แก่ผู้บริโภคว่าท าไมสินค้าอาหารอินทรีย์มีราคาพรีเมี่ยม เช่น อาหารอินทรีย์มีการดูแลพิเศษให้ปลอดจาก
สารเคมีด้วยอากาศและธรรมชาติท่ีหาได้ยาก เป็นต้น ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายอาหารอินทรีย์จะต้องมีความ
พร้อมส าหรับลูกค้า เมื่อวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าระหว่าง
สินค้าอาหารอินทรีย์กับสินค้าอาหารท่ัวไป ดังนั้น ท าเลท่ีต้ังท่ีดี ขนาดและจ านวนของร้านถือเป็นช่องทางการ
จ าหน่ายข้อได้เปรียบท่ีส าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้บริโภควัยรุ่นชาวจีนมีความเห็นว่า
ปัญหาด้านความไม่พร้อมของสินค้ามีแนวโน้มน้อยมาก และในด้านส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ของสินค้า
อาหารอินทรีย์ถูกสร้างด้านจากการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของโฆษณา ซึ่งเป็นส่ือท่ีสามารถบอกถึง
คุณลักษณะหรือวิธีการความแตกต่างระหว่างอาหารอินทรีย์และอาหารท่ัวไปให้ผู้บริโภคได้ทราบเนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างอาหารอินทรีย์และอาหารท่ัวไปได้ เช่น  รสชาติอีกท้ังเป็นการ
เพิ่มความรู้และพัฒนาทัศนคติท่ีดีต่ออาหารอินทรีย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจซื้อ 

ท้ังนี้ได้มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์โดยศริณ แซ่ ล่ิม (2550) ได้
ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเกษตรอินทรีย์ไทย ด้านการผลิตและการส่งเสริมการตลาด พบว่า
สาเหตุท่ีท าให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ไม่ประสบความส าเร็จสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดความล้มเหลวของตลาด
อันมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล้มเหลวของตลาดได้แก่ 1) การมีอ านาจเหนือตลาด (Market Power) ของ
เกษตรกรเนื่องจากยังมีอุปทานหรือจ านวนเกษตรกรและพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ไม่มาก  2) ผลกระทบภายนอก 
(Externalities) การท่ีระบบการผลิตแบบเกษตรเคมีมีผลกระทบภายนอก  การผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์ท่ี
ค านึงถึงผลกระทบภายนอกโดยเอาต้นทุนทางสังคมมารวมเข้ากับต้นทุนการผลิตท าให้ต้องมีการจ้างแรงงานมา
ดูแลมากขึ้นทดแทนกับการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจึงท าให้ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงกว่า
สินค้าอื่น ๆ มากถึงร้อยละ 30-60 และ 3) ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล (Imperfect Information) ผู้บริโภคมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์น้อยมากจึงไม่ตระหนักถึงความส าคัญและไม่นิยม
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่าใดนัก ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นั้นจ าเป็น
ท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือท้ังจากภาครัฐและเอกชน (เกษตรกรและผู้บริโภค) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความ
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เข้าใจในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์และคุณประโยชน์ของการเกษตรอินทรีย์ในแง่ท่ีช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมรวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกด้วย  สะท้อนสอดรับกับผลการศึกษา
การตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกของ สยาม อรุณศรีมรกต  และชุมพร 
ยุวรี และสุพรรณิการ์ กิตติลิขิตศักด์ิ (2553) ได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน 
ก าไร ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตลาด จากการปลูกผลไม้อินทรีย์เปรียบเทียบกับการปลูกผลไม้
แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต ศึกษา วิถีการตลาด ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ของผู้บริโภค โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้อินทรีย์และเกษตรผู้ปลูกผลไม้แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต คนกลางผู้ค้าผลไม้
อินทรีย์ และตัวแทนผู้บริโภคผลไม้ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า  ต้นทุนการผลิตเฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
อินทรีย์เท่ากับ 20,927.20 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียรวมต่อกิโลกรัมเท่ากับ 12.66 บาท และผลตอบแทน
ในการผลิตผลไม้ต่อกิโลกรัมเท่ากับ 14.99 บาท ส่วนผลตอบแทนต่อไร่เท่ากับ 44,998.29 บาท ก าไรสุทธิต่อไร่
เท่ากับ 24,071.08 บาท และต้นทุนการผลิต เฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการ
ผลิตเท่ากับ 18,267.92 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียรวมต่อกิโลกรัมเท่ากับ 12.39 บาท และผลตอบแทนใน
การผลิตผลไม้ต่อกิโลกรัมเท่ากับ 5.03 บาท ส่วนผลตอบแทนต่อไร่เท่ากับ 25,471.19 บาท ก าไรสุทธิต่อไร่
เท่ากับ 6,969.94 บาท จากการ ส ารวจต้นทุนการผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกผลไม้อินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรท่ีปลูกผลไม้แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต พบว่า ผลไม้อินทรีย์ทุกชนิดมีต้นทุนการผลิตต่อไร่
ต่อปี ผลตอบแทนในการผลิตต่อไร่ต่อปี และก าไรสุทธิต่อไร่ต่อปีสูงกว่าผลไม้ท่ีใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 คนกลางท่ีท าการค้าผลไม้อินทรีย์มีต้นทุนเฉล่ียต่อกิโลกรัมเท่ากับ 9.46 บาท 
ต้นทุนการตลาดรวมจะคิดเป็นร้อยละ 55.15 ของราคาปลีก โดยเกษตรกรได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 44.85 ต้นทุน
ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกได้รับส่วนเหล่ือมการตลาดร้อยละ 15.49 และ 
25.16 ตามล าดับ ปัญหาในการปลูกผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผลผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีผลิตได้มีปริมาณ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ส่วนปัญหาในการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ส่วนคนกลางผู้ค้าผลไม้อินทรีย์ ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายทางด้านการขนส่งสูง ปัญหาในการปลูกผลไม้
แบบใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต พบว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ส่วนปัญหา
ในการจ าหน่ายผลไม้ พบว่า มีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้ด้านการตลาดท าให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองกับพ่อค้าท่ีมา
รับซื้อได้ นอกจากนี้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อผลไม้อินทรีย์ของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยทางด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้
อินทรีย์ในระดับมาก ส่วนปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้
อินทรีย์ในระดับปานกลาง และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อยคือปัจจัยทางด้านการส่งเสริม
การตลาด 

จะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาท่ีได้ตรวจเอกสารให้ความส าคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภคและทราบปัจจัยท่ีมี
ผลต่อส่วนประสมการตลาด แต่เป็นการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ยังไม่พบการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกท่ีคนมีความหลากหลายอาชีพ ส่วนการศึกษาการตลาด ปัญหา
และ อุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกท่ีตรวจพบในปี 2553 ซึ่งผ่านมาหลายปี แต่จะน าผล
การศึกษาเป็นแนวทางให้มีการศึกษาครั้งนี้ในการเลือกปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตให้มากท่ีสุด 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
2.2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การจัดท าข้อมูลต้นทุนการผลิตของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร โดยในทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่ง
ต้นทุนการผลิตท้ังหมดออกเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และ
ยังสามารถแบ่งต้นทุนท้ังสองส่วนตามลักษณะการใช้จ่ายได้อีกเป็นต้นทุนท่ีเป็นเงินสดและต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด (Total Fixed Cost: TFC) 
ต้นทุนประเภทนี้จะคงท่ีไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อย  และถ้าไม่ด าเนินการผลิตก็จะต้องเสียต้นทุน

นี้  ดังนั้นต้นทุนคงท่ีท้ังหมดจึงไม่ขึ้นกับปริมาณของผลผลิต  เส้นต้นทุนคงท่ีท้ังหมด (TFC) จะมีลักษณะเป็น
เส้นตรงขนานกับแกนนอน ณ ระดับค่าใช้จ่ายหนึ่งๆ เมื่อแกนต้ังแสดงต้นทุนการผลิตและแกนนอนแสดงถึง
ปริมาณผลผลิต  ต้นทุนประเภทนี้  ได้แก่  ค่าเช่าท่ีดินและโรงเรือน  หากพิจารณาตามลักษณะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น  ต้นทุนคงท่ีแบ่งได้ดังนี้  

1.1) ต้นทุนคงท่ีท่ีเป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด เช่น ค่าภาษี
ท่ีดิน ค่าเช่าท่ีดิน ค่าโรงเรือน  เป็นต้น 

1.2) ต้นทุนคงท่ีท่ีไม่เป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีเกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงินแต่
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการประเมิน  เช่น  ค่าเส่ือมของเครื่องมืออุปกรณ์  ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนใน
เครื่องมืออุปกรณ์คงทน  เป็นต้น 

2) ต้นทุนผันแปรท้ังหมด  (Total Variable Cost: TVC) 
ต้นทุนนี้จะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตท่ีท าการผลิต  ถ้าท าการผลิตปริมาณมากก็จะ

จ่ายต้นทุนผันแปรมาก  ถ้าผลิตน้อยก็จ่ายต้นทุนผันแปรน้อย  เมื่อไม่มีการผลิตเลยก็ไม่จ่ายต้นทุนชนิดนี้เลย  
ดังนั้นเส้นต้นทุนผันแปรท้ังหมด  (TVC) จึงมีจุดเริ่มต้นจากจุดก าเนิด (Origin point) โดยมีความลาดชัน 
(Slope) เป็นบวก (+) ต้นทุนประเภทนี้ได้แก่ค่าจ้างแรงงาน  หรือค่าเช้ือเพลิงซึ่งพิจารณาตามลักษณะของ 
การใช้จ่ายดังนี้ 

2.1) ต้นทุนผันแปรท่ีเป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีผู้ผลิตจ่ายออกไปเป็นเงินสดในการซื้อ
หรือเช่าปัจจัยการผลิต  เช่น  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าพันธุ์  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  เป็นต้น 

2.2) ต้นทุนผันแปรท่ีไม่เป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีไม่ได้จ่ายจริงเป็นตัวเงินจริง  แต่ได้
จากการประเมิน  เช่น  ค่าแรงงานในครอบครัว  ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน  เป็นต้น 

โดยปกติแล้ว  ต้นทุนผันแปรมักจะมีความสัมพันธ์กับผลผลิตในลักษณะดังนี้  กล่าวคือ  เมื่อการ
ผลิตมีปริมาณน้อย  ต้นทุนผันแปรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ต่อเมื่อผลิตถึงระดับหนึ่งอัตราเพิ่มของต้นทุนการ
ผลิตจะลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง  จากนั้นถ้าท าการผลิตเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มของต้นทุนผันแปรท้ังหมดก็จะกลับ
เพิ่มข้ึนอีก  เนื่องจากต้นทุนผันแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับผลผลิต  ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการไม่ท าการผลิตก็
ไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนผันแปรท้ังหมดเท่ากับศูนย์  ดังนั้นเส้นต้นทุนผันแปรท้ังหมดจึงเริ่มออกจากจุดก าเนิน 
เมื่อน าต้นทุนผันแปรท้ังหมดกับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดมารวมกันจะได้ต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งมักมีลักษณะความสัมพันธ์
ในรูปก าลังสาม  (Cubic Form) แต่จะเริ่มจากแกนต้ังในระดับท่ีเท่ากับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดของหน่วยการผลิต 

3) ต้นทุนรวมทั้งหมด (Total Cost) 
ต้นทุนรวมเป็นผลรวมของต้นทุนคงท่ีท้ังหมดและต้นทุนผันแปรท้ังหมด  ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้น

เรื่องๆ เมื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและถ้าไม่ท าการผลิตเลย  ต้นทุนรวมนี้จะเท่ากับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดนั่นคือ  
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TC = TVC+TFC  ซึ่งเส้นต้นทุนรวมท้ังหมดจะมีจุดเริ่มต้นจากแกนต้ัง ซึ่งแสดงถึงต้นทุนการผลิตเท่ากับค่าของ
ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด โดยมีลักษณะขนานกับเส้นต้นทุนผันแปรท้ังหมด และช่วงห่างระหว่างต้นทุนรวมท้ังหมดกับ
ต้นทุนผันแปรท้ังหมดจะเท่ากับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดเท่ากับศูนย์ต้นทุนผันแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับผลผลิต 
ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการไม่ท าการผลิตก็ไม่มีต้นทุน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหลักการคิดต้นทุนการผลิตต้องเป็นต้นทุนการผลิตของผลผลิตท่ี
เก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลผลิตนั้น  มีการก าหนดขอบเขตของกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนครบทุกขั้นตอน  
ต้ังแต่เริ่มจนได้ผลผลิต  และเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งค านวณค่าใช้จ่ายตามมูลค่าปัจจุบันมีรายการ
ค่าใช้จ่ายท่ีน ามาคิดท่ีชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน  กิจกรรมการลงทุนของตนเองท่ีไม่เป็นเงินสดใช้การประเมินราคาจาก
อัตราค่าจ้างหรือค่าเช่าคิดค่าเสียโอกาสเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  คิดค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินและเครื่องมือ
อุปกรณ์  ซึ่งอาจจะน าการลงบัญชีฟาร์มมาประยุกต์ใช้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลจากการลงบัญชี
ดังกล่าวคงไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงและความต้องการใช้ข้อมูล เพราะกว่าจะได้ข้อมูลก็ล่าช้าเกินไป ในขณะท่ี
ต้องการใช้ข้อมูลการผลิต ณ ปี ปัจจุบัน  ดังนั้น การได้มาของข้อมูลต้นทุนการผลิตจ าเป็นต้องประยุกต์แนวคิด
ทางวิชาการและก าหนดวิธีการให้เป็นที่ยอมรับ   

ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืช  ใช้สูตรการค านวณดังนี้  
ต้นทุนการผลิตพืช  =   ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร (หน่วย: บาทต่อไร่) 
โดย ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละช่วง หรือรุ่นการผลิตหนึ่งๆ เป็นการผลิตระยะ

ส้ัน ปัจจัยท่ีใช้ประกอบการผลิตจึงมีสภาพคงท่ี ปัจจัยเหล่านี้จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงขนาดการผลิตได้ ไม่ว่าจะ
มีการผลิตมากหรือผลิตน้อย หรือไม่มีการผลิตเลยก็ตาม ปัจจัยการผลิตชนิดนี้จะยังคงมีอยู่ และเป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่งไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ทันที ประกอบด้วย    

1) ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าใช้ท่ีดิน   
2) ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร  
3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (อายุใช้งานมากกว่า 1 ปีข้ึนไป)  
4) ต้นทุนเฉล่ียก่อนให้ผล (กรณีไม้ผลไม้ยืนต้น) 
อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการประเมิน แล้วกระจายมูลค่า

ของทรัพย์สินท่ีซื้อไว้ใช้งานไปสู่แต่ละช่วงการผลิตต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น โดยคิดเฉล่ียต่อ
ไร่ และแสดงมูลค่าไม่เป็นเงินสด โดยใช้วิธีค านวณแบบเส้นตรง (Straight Line Method) คือเฉล่ียเท่ากันทุกปี
ตลอดอายุการใช้งาน  

D       =        ( )
N

SVBV−  
12
PP


A
1

  

 โดยท่ี           D       =    ค่าเส่ือมราคาต่อปีทรัพย์สิน 
BV     =    มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน 
SV     =    มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
PP     =    ช่วงเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแต่เริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
N       =    อายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
A       =    เนื้อที่เพาะปลูก 

ในกรณีท่ี ได้จ้างแรงงานรวมเครื่องมืออุปกรณ์ และคิดเป็นค่าจ้างไปแล้ว ไม่น าเครื่องมือนั้นมาคิด
ค่าเส่ือมอีก จะเป็นการคิดซ้ าซ้อน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
2.2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การจัดท าข้อมูลต้นทุนการผลิตของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร โดยในทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่ง
ต้นทุนการผลิตท้ังหมดออกเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และ
ยังสามารถแบ่งต้นทุนท้ังสองส่วนตามลักษณะการใช้จ่ายได้อีกเป็นต้นทุนท่ีเป็นเงินสดและต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด (Total Fixed Cost: TFC) 
ต้นทุนประเภทนี้จะคงท่ีไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อย  และถ้าไม่ด าเนินการผลิตก็จะต้องเสียต้นทุน

นี้  ดังนั้นต้นทุนคงท่ีท้ังหมดจึงไม่ขึ้นกับปริมาณของผลผลิต  เส้นต้นทุนคงท่ีท้ังหมด (TFC) จะมีลักษณะเป็น
เส้นตรงขนานกับแกนนอน ณ ระดับค่าใช้จ่ายหนึ่งๆ เมื่อแกนต้ังแสดงต้นทุนการผลิตและแกนนอนแสดงถึง
ปริมาณผลผลิต  ต้นทุนประเภทนี้  ได้แก่  ค่าเช่าท่ีดินและโรงเรือน  หากพิจารณาตามลักษณะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น  ต้นทุนคงท่ีแบ่งได้ดังนี้  

1.1) ต้นทุนคงท่ีท่ีเป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด เช่น ค่าภาษี
ท่ีดิน ค่าเช่าท่ีดิน ค่าโรงเรือน  เป็นต้น 

1.2) ต้นทุนคงท่ีท่ีไม่เป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีเกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงินแต่
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการประเมิน  เช่น  ค่าเส่ือมของเครื่องมืออุปกรณ์  ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนใน
เครื่องมืออุปกรณ์คงทน  เป็นต้น 

2) ต้นทุนผันแปรท้ังหมด  (Total Variable Cost: TVC) 
ต้นทุนนี้จะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตท่ีท าการผลิต  ถ้าท าการผลิตปริมาณมากก็จะ

จ่ายต้นทุนผันแปรมาก  ถ้าผลิตน้อยก็จ่ายต้นทุนผันแปรน้อย  เมื่อไม่มีการผลิตเลยก็ไม่จ่ายต้นทุนชนิดนี้เลย  
ดังนั้นเส้นต้นทุนผันแปรท้ังหมด  (TVC) จึงมีจุดเริ่มต้นจากจุดก าเนิด (Origin point) โดยมีความลาดชัน 
(Slope) เป็นบวก (+) ต้นทุนประเภทนี้ได้แก่ค่าจ้างแรงงาน  หรือค่าเช้ือเพลิงซึ่งพิจารณาตามลักษณะของ 
การใช้จ่ายดังนี้ 

2.1) ต้นทุนผันแปรท่ีเป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีผู้ผลิตจ่ายออกไปเป็นเงินสดในการซื้อ
หรือเช่าปัจจัยการผลิต  เช่น  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าพันธุ์  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  เป็นต้น 

2.2) ต้นทุนผันแปรท่ีไม่เป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีไม่ได้จ่ายจริงเป็นตัวเงินจริง  แต่ได้
จากการประเมิน  เช่น  ค่าแรงงานในครอบครัว  ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน  เป็นต้น 

โดยปกติแล้ว  ต้นทุนผันแปรมักจะมีความสัมพันธ์กับผลผลิตในลักษณะดังนี้  กล่าวคือ  เมื่อการ
ผลิตมีปริมาณน้อย  ต้นทุนผันแปรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ต่อเมื่อผลิตถึงระดับหนึ่งอัตราเพิ่มของต้นทุนการ
ผลิตจะลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง  จากนั้นถ้าท าการผลิตเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มของต้นทุนผันแปรท้ังหมดก็จะกลับ
เพิ่มข้ึนอีก  เนื่องจากต้นทุนผันแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับผลผลิต  ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการไม่ท าการผลิตก็
ไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนผันแปรท้ังหมดเท่ากับศูนย์  ดังนั้นเส้นต้นทุนผันแปรท้ังหมดจึงเริ่มออกจากจุดก าเนิน 
เมื่อน าต้นทุนผันแปรท้ังหมดกับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดมารวมกันจะได้ต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งมักมีลักษณะความสัมพันธ์
ในรูปก าลังสาม  (Cubic Form) แต่จะเริ่มจากแกนต้ังในระดับท่ีเท่ากับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดของหน่วยการผลิต 

3) ต้นทุนรวมทั้งหมด (Total Cost) 
ต้นทุนรวมเป็นผลรวมของต้นทุนคงท่ีท้ังหมดและต้นทุนผันแปรท้ังหมด  ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้น

เรื่องๆ เมื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและถ้าไม่ท าการผลิตเลย  ต้นทุนรวมนี้จะเท่ากับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดนั่นคือ  
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TC = TVC+TFC  ซึ่งเส้นต้นทุนรวมท้ังหมดจะมีจุดเริ่มต้นจากแกนต้ัง ซึ่งแสดงถึงต้นทุนการผลิตเท่ากับค่าของ
ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด โดยมีลักษณะขนานกับเส้นต้นทุนผันแปรท้ังหมด และช่วงห่างระหว่างต้นทุนรวมท้ังหมดกับ
ต้นทุนผันแปรท้ังหมดจะเท่ากับต้นทุนคงท่ีท้ังหมดเท่ากับศูนย์ต้นทุนผันแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับผลผลิต 
ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการไม่ท าการผลิตก็ไม่มีต้นทุน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหลักการคิดต้นทุนการผลิตต้องเป็นต้นทุนการผลิตของผลผลิตท่ี
เก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลผลิตนั้น  มีการก าหนดขอบเขตของกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนครบทุกขั้นตอน  
ต้ังแต่เริ่มจนได้ผลผลิต  และเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งค านวณค่าใช้จ่ายตามมูลค่าปัจจุบันมีรายการ
ค่าใช้จ่ายท่ีน ามาคิดท่ีชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน  กิจกรรมการลงทุนของตนเองท่ีไม่เป็นเงินสดใช้การประเมินราคาจาก
อัตราค่าจ้างหรือค่าเช่าคิดค่าเสียโอกาสเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  คิดค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินและเครื่องมือ
อุปกรณ์  ซึ่งอาจจะน าการลงบัญชีฟาร์มมาประยุกต์ใช้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลจากการลงบัญชี
ดังกล่าวคงไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงและความต้องการใช้ข้อมูล เพราะกว่าจะได้ข้อมูลก็ล่าช้าเกินไป ในขณะท่ี
ต้องการใช้ข้อมูลการผลิต ณ ปี ปัจจุบัน  ดังนั้น การได้มาของข้อมูลต้นทุนการผลิตจ าเป็นต้องประยุกต์แนวคิด
ทางวิชาการและก าหนดวิธีการให้เป็นที่ยอมรับ   

ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืช  ใช้สูตรการค านวณดังนี้  
ต้นทุนการผลิตพืช  =   ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร (หน่วย: บาทต่อไร่) 
โดย ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละช่วง หรือรุ่นการผลิตหนึ่งๆ เป็นการผลิตระยะ

ส้ัน ปัจจัยท่ีใช้ประกอบการผลิตจึงมีสภาพคงท่ี ปัจจัยเหล่านี้จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงขนาดการผลิตได้ ไม่ว่าจะ
มีการผลิตมากหรือผลิตน้อย หรือไม่มีการผลิตเลยก็ตาม ปัจจัยการผลิตชนิดนี้จะยังคงมีอยู่ และเป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่งไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ทันที ประกอบด้วย    

1) ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าใช้ท่ีดิน   
2) ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร  
3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (อายุใช้งานมากกว่า 1 ปีข้ึนไป)  
4) ต้นทุนเฉล่ียก่อนให้ผล (กรณีไม้ผลไม้ยืนต้น) 
อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการประเมิน แล้วกระจายมูลค่า

ของทรัพย์สินท่ีซื้อไว้ใช้งานไปสู่แต่ละช่วงการผลิตต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น โดยคิดเฉล่ียต่อ
ไร่ และแสดงมูลค่าไม่เป็นเงินสด โดยใช้วิธีค านวณแบบเส้นตรง (Straight Line Method) คือเฉล่ียเท่ากันทุกปี
ตลอดอายุการใช้งาน  

D       =        ( )
N

SVBV−  
12
PP


A
1

  

 โดยท่ี           D       =    ค่าเส่ือมราคาต่อปีทรัพย์สิน 
BV     =    มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน 
SV     =    มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
PP     =    ช่วงเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแต่เริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
N       =    อายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
A       =    เนื้อที่เพาะปลูก 

ในกรณีท่ี ได้จ้างแรงงานรวมเครื่องมืออุปกรณ์ และคิดเป็นค่าจ้างไปแล้ว ไม่น าเครื่องมือนั้นมาคิด
ค่าเส่ือมอีก จะเป็นการคิดซ้ าซ้อน 
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ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประเมินมูลค่าอุปกรณ์
การเกษตร ท่ีเสียโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการน าปัจจัยประเภททุนไปใช้ในกิจกรรมอื่น  ๆ ท่ีสามารถสร้าง
ผลผลิตได้ และการคิดอัตราค่าเสียโอกาสนี้ ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้จาก ธกส. เช่นเดียวกับการคิดค่าเสียโอกาส
เงินลงทุนในปัจจัยผันแปร และทรัพย์สินหรืออุปกรณ์การเกษตรนี้ต้องเป็นชุดเดียวกับการคิดค่าเส่ือมราคามีวิธี
ค านวณ ดังนี้ 

 
A
1U

12
Mr

2
EV)(BVOPI 

+
=  

โดยท่ี  OPI = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 
BV = มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างของอุปกรณ์การเกษตร 
EV = มูลค่าซากของอุปกรณ์การเกษตร 
M  = ระยะเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

     r = อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละต่อปี  
U = ร้อยละการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตร 
 A = เนื้อที่เพาะปลูก 

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีสามารถเปล่ียนขนาดการใช้ปัจจัย เพื่อเปล่ียนแปลง
ขนาดของผลผลิต ประกอบด้วย 

1) ค่าแรงงาน อาทิ ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าจ้างในการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว 
2) ค่าวัสดุ อาทิ ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้กับเครื่องจักรกล

การเกษตรท่ีด าเนินการในกิจกรรมการผลิตพืชนั้น โดยเกษตรกรด าเนินการเองไม่ได้จ้าง ค่าวัสดุการเกษตรและ
วัสดุส้ินเปลือง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรเอง   

3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน โดยคิดจากต้นทุนผันแปร และใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ธกส. 
ดังนั้น ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประเมิน การลงทุนในมูลค่า

ปัจจัยผันแปรท้ังหมดในช่วงหรือรุ่นการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลค่าปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการผลิต ต้องเสียโอกาสท่ีจะ
น าไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น ฝากธนาคาร หรือให้กู้ยืม  

วิธีค านวณ ดังนี้ 
   

12
MrTVCOPC =  

โดยท่ี  OPC = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
TVC = ต้นทุนผันแปรท้ังหมด  
M  = ระยะเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

     r = อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละต่อปี  
หากพิจารณาหมวดไม้ผลไม้ยืนต้น มีแนวคิดในการจัดท าต้นทุนการผลิต  กล่าวคือ เนื่องจาก 

ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชท่ีปลูกครั้งเดียวสามารถยืนต้น และให้ผลผลิตได้หลายปี การคิดต้นทุนเฉพาะปีท่ี ให้ผล
ผลิตอย่างเดียวจะท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะก่อนท่ีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกษตรกรต้องลงทุนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมดิน การปลูก และการบ ารุงรักษาจนกว่าจะให้ผลผลิต จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีต้องน าเอา
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาคิดด้วย ดังนั้น ต้นทุนไม้ผลจะประกอบด้วยท้ังต้นทุนในช่วงก่อนให้ผลผลิต และ ต้นทุนช่วงท่ี
ให้ผลผลิต โดยต้นทุนก่อนให้ผลผลิตจะเป็นการน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดต้ังแต่ปลูกถึงปีก่อนให้ผลผลิตไป
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กระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีในช่วงอายุท่ีให้ผลผลิตซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าได้โดยการเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรตัวอย่างแต่ละรายอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ปลูกจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละปี ไปจน
ส้ินอายุขัย ดังนั้น การคิดต้นทุนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1) ช่วงต้นทุนการผลิตก่อนให้ผลผลิต เป็นการน าค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปีแรกถึงปีก่อน
ให้ผลผลิต และน าไปคิดลดมูลค่าด้วยวิธี Discount Factor (DF) แล้วน าไปกระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีในทุก
ช่วงอายุท่ีให้ผลผลิต ด้วยวิธี Cost Recovery Factor (CRF) โดยมีการค านวณหาต้นทุนการผลิตเฉล่ียช่วงก่อน
ให้ผลผลิต มีข้ันตอนดังนี้ 

(1)  ณ ปีท่ีส ารวจสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างท่ีปลูกไม้ผลในช่วงอายุก่อนให้ผล
ผลิต คือ ช่วงอายุ 1 ปี และ ช่วงอายุ 2 – 3 ปี  

(2) คิดต้นทุนต่อไร่รายอายุจากข้อ 1) ตามวิธีการค านวณปกติ และ ก าหนดไว้ว่าต้นทุนต่อไร่
ท่ีได้เป็นต้นทุนมีมูลค่า ณ ปี ปัจจุบัน (Present value) ซึ่ง มีความหมายว่าค่าใช้จ่ายอายุ 1 ปี (ปีแรก) ปีท่ี 2 
และ ปีท่ี 3 ท่ีเกิดขึ้นหรือจ่ายไปแล้วในอดีต ณ ปี ปัจจุบันจะมีมูลค่าดังท่ีได้ 

(3) รวมต้นทุนต่อไร่ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3  และ ถือว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเฉล่ีย
ต่อไร่ช่วงก่อนให้ผล เพื่อจะน าไปคิดค่าเฉล่ียต่อไป 

(4) ค านวณอายุพืชจากตัวอย่างของช่วงท่ีเก็บเกี่ยวว่ามีอายุกี่ปี 
(5) ค านวณจ านวนปีท่ีได้เก็บเกี่ยวมาแล้วเพื่อน าไปใช้หามูลค่าคิดลด โดยใช้อายุเฉล่ียจากข้อ 

(4) ลบด้วยจ านวนปีก่อนให้ผล ปัจจุบันไปเป็นมูลค่าเริ่มต้นเพื่อเฉล่ียกระจายเป็นต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉล่ียไป
ทุกปีของการเก็บเกี่ยวต่อไป 

(6) หาค่าตัวกอบกู้ทุน (Cost Recovery Factor: CRF) มาทอนค่าต้นทุนเฉล่ียต่อไร่ก่อน
ให้ผลในข้อ (3) ตามจ านวนปีท่ีได้ในข้อ (5) ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนด จะได้ต้นทุนเฉล่ียต่อไร่ก่อนให้ผล ณ ปี
ท่ีเริ่มต้นก่อนท่ีจะกระจายเฉล่ียไปสู่ปีเก็บเกี่ยวต่อไป โดยเปิดตารางจากต าราวิชาการของ J. Price Gittinger 
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนด และ อายุขัยจ านวนปีท่ีเก็บเกี่ยว หรือ ค านวณจากสูตร   
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                     โดยท่ี  r   =     อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
                   k   =     จ านวนปีท่ีให้ผลผลิตได้จนถึงส้ินอายุขัยของพืช 

(7) คูณค่าท่ีได้จาก (6) กับต้นทุนก่อนให้ผลผลิต ณ ปีท่ีเริ่มต้น ตามข้อ (5) จะได้ค่าต้นทุน
เฉล่ียช่วงก่อนให้ผล 

(8) สรุป  ต้นทุนการผลิตเฉล่ียช่วงก่อนให้ผลผลิต  = รวมต้นทุนต่อไร่ก่อนให้ผลผลิต ณ ปี
ปัจจุบัน (ปีท่ี 1 + ปีท่ี 2+ ปีท่ี 3) × CRF 

2) ช่วงต้นทุนการผลิตช่วงให้ผลผลิต เป็นการน าค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นทุกกิจกรรมต้ังแต่ปีท่ี
เริ่มให้ผลผลิตจนถึงส้ินอายุขัย  

ดังนั้น ต้นทุนรวมต่อไร่ต่อปี ของไม้ผลไม้ยืนต้น จึงเท่ากับ ต้นทุนการผลิตก่อนให้ผลผลิตต่อไร่ 
บวกด้วยต้นทุนการผลิตช่วงให้ผลผลิตต่อไร่ 
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ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประเมินมูลค่าอุปกรณ์
การเกษตร ท่ีเสียโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการน าปัจจัยประเภททุนไปใช้ในกิจกรรมอื่น  ๆ ท่ีสามารถสร้าง
ผลผลิตได้ และการคิดอัตราค่าเสียโอกาสนี้ ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้จาก ธกส. เช่นเดียวกับการคิดค่าเสียโอกาส
เงินลงทุนในปัจจัยผันแปร และทรัพย์สินหรืออุปกรณ์การเกษตรนี้ต้องเป็นชุดเดียวกับการคิดค่าเส่ือมราคามีวิธี
ค านวณ ดังนี้ 

 
A
1U

12
Mr

2
EV)(BVOPI 

+
=  

โดยท่ี  OPI = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 
BV = มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างของอุปกรณ์การเกษตร 
EV = มูลค่าซากของอุปกรณ์การเกษตร 
M  = ระยะเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

     r = อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละต่อปี  
U = ร้อยละการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตร 
 A = เนื้อที่เพาะปลูก 

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีสามารถเปล่ียนขนาดการใช้ปัจจัย เพื่อเปล่ียนแปลง
ขนาดของผลผลิต ประกอบด้วย 

1) ค่าแรงงาน อาทิ ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าจ้างในการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว 
2) ค่าวัสดุ อาทิ ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้กับเครื่องจักรกล

การเกษตรท่ีด าเนินการในกิจกรรมการผลิตพืชนั้น โดยเกษตรกรด าเนินการเองไม่ได้จ้าง ค่าวัสดุการเกษตรและ
วัสดุส้ินเปลือง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรเอง   

3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน โดยคิดจากต้นทุนผันแปร และใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ธกส. 
ดังนั้น ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประเมิน การลงทุนในมูลค่า

ปัจจัยผันแปรท้ังหมดในช่วงหรือรุ่นการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลค่าปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการผลิต ต้องเสียโอกาสท่ีจะ
น าไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น ฝากธนาคาร หรือให้กู้ยืม  

วิธีค านวณ ดังนี้ 
   

12
MrTVCOPC =  

โดยท่ี  OPC = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
TVC = ต้นทุนผันแปรท้ังหมด  
M  = ระยะเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

     r = อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละต่อปี  
หากพิจารณาหมวดไม้ผลไม้ยืนต้น มีแนวคิดในการจัดท าต้นทุนการผลิต  กล่าวคือ เนื่องจาก 

ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชท่ีปลูกครั้งเดียวสามารถยืนต้น และให้ผลผลิตได้หลายปี การคิดต้นทุนเฉพาะปีท่ี ให้ผล
ผลิตอย่างเดียวจะท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะก่อนท่ีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกษตรกรต้องลงทุนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมดิน การปลูก และการบ ารุงรักษาจนกว่าจะให้ผลผลิต จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีต้องน าเอา
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาคิดด้วย ดังนั้น ต้นทุนไม้ผลจะประกอบด้วยท้ังต้นทุนในช่วงก่อนให้ผลผลิต และ ต้นทุนช่วงท่ี
ให้ผลผลิต โดยต้นทุนก่อนให้ผลผลิตจะเป็นการน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดต้ังแต่ปลูกถึงปีก่อนให้ผลผลิตไป
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กระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีในช่วงอายุท่ีให้ผลผลิตซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าได้โดยการเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรตัวอย่างแต่ละรายอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ปลูกจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละปี ไปจน
ส้ินอายุขัย ดังนั้น การคิดต้นทุนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1) ช่วงต้นทุนการผลิตก่อนให้ผลผลิต เป็นการน าค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปีแรกถึงปีก่อน
ให้ผลผลิต และน าไปคิดลดมูลค่าด้วยวิธี Discount Factor (DF) แล้วน าไปกระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีในทุก
ช่วงอายุท่ีให้ผลผลิต ด้วยวิธี Cost Recovery Factor (CRF) โดยมีการค านวณหาต้นทุนการผลิตเฉล่ียช่วงก่อน
ให้ผลผลิต มีข้ันตอนดังนี้ 

(1)  ณ ปีท่ีส ารวจสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างท่ีปลูกไม้ผลในช่วงอายุก่อนให้ผล
ผลิต คือ ช่วงอายุ 1 ปี และ ช่วงอายุ 2 – 3 ปี  

(2) คิดต้นทุนต่อไร่รายอายุจากข้อ 1) ตามวิธีการค านวณปกติ และ ก าหนดไว้ว่าต้นทุนต่อไร่
ท่ีได้เป็นต้นทุนมีมูลค่า ณ ปี ปัจจุบัน (Present value) ซึ่ง มีความหมายว่าค่าใช้จ่ายอายุ 1 ปี (ปีแรก) ปีท่ี 2 
และ ปีท่ี 3 ท่ีเกิดขึ้นหรือจ่ายไปแล้วในอดีต ณ ปี ปัจจุบันจะมีมูลค่าดังท่ีได้ 

(3) รวมต้นทุนต่อไร่ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3  และ ถือว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเฉล่ีย
ต่อไร่ช่วงก่อนให้ผล เพื่อจะน าไปคิดค่าเฉล่ียต่อไป 

(4) ค านวณอายุพืชจากตัวอย่างของช่วงท่ีเก็บเกี่ยวว่ามีอายุกี่ปี 
(5) ค านวณจ านวนปีท่ีได้เก็บเกี่ยวมาแล้วเพื่อน าไปใช้หามูลค่าคิดลด โดยใช้อายุเฉล่ียจากข้อ 

(4) ลบด้วยจ านวนปีก่อนให้ผล ปัจจุบันไปเป็นมูลค่าเริ่มต้นเพื่อเฉล่ียกระจายเป็นต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉล่ียไป
ทุกปีของการเก็บเกี่ยวต่อไป 

(6) หาค่าตัวกอบกู้ทุน (Cost Recovery Factor: CRF) มาทอนค่าต้นทุนเฉล่ียต่อไร่ก่อน
ให้ผลในข้อ (3) ตามจ านวนปีท่ีได้ในข้อ (5) ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนด จะได้ต้นทุนเฉล่ียต่อไร่ก่อนให้ผล ณ ปี
ท่ีเริ่มต้นก่อนท่ีจะกระจายเฉล่ียไปสู่ปีเก็บเกี่ยวต่อไป โดยเปิดตารางจากต าราวิชาการของ J. Price Gittinger 
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนด และ อายุขัยจ านวนปีท่ีเก็บเกี่ยว หรือ ค านวณจากสูตร   
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                     โดยท่ี  r   =     อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
                   k   =     จ านวนปีท่ีให้ผลผลิตได้จนถึงส้ินอายุขัยของพืช 

(7) คูณค่าท่ีได้จาก (6) กับต้นทุนก่อนให้ผลผลิต ณ ปีท่ีเริ่มต้น ตามข้อ (5) จะได้ค่าต้นทุน
เฉล่ียช่วงก่อนให้ผล 

(8) สรุป  ต้นทุนการผลิตเฉล่ียช่วงก่อนให้ผลผลิต  = รวมต้นทุนต่อไร่ก่อนให้ผลผลิต ณ ปี
ปัจจุบัน (ปีท่ี 1 + ปีท่ี 2+ ปีท่ี 3) × CRF 

2) ช่วงต้นทุนการผลิตช่วงให้ผลผลิต เป็นการน าค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นทุกกิจกรรมต้ังแต่ปีท่ี
เริ่มให้ผลผลิตจนถึงส้ินอายุขัย  

ดังนั้น ต้นทุนรวมต่อไร่ต่อปี ของไม้ผลไม้ยืนต้น จึงเท่ากับ ต้นทุนการผลิตก่อนให้ผลผลิตต่อไร่ 
บวกด้วยต้นทุนการผลิตช่วงให้ผลผลิตต่อไร่ 
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2.2.2 หลักการวิเคราะห์การตลาด 

ในการวิเคราะห์การตลาดเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการตลาดว่ามีอะไรบ้าง แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น  ซึ่งการวิเคราะห์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันจึงสามารถท าการศึกษา
ได้หลายวิธี (บันลือ  ค าวชิรพิทักษ์, 2542) ดังนี้ 

1) การศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ของการตลาด (Functional Approach) เป็นวิธีท่ีปฏิบัติกัน
มากเพราะง่ายและท าให้เห็นภาพข้อเท็จจริง ปัญหาและการแก้ไขได้ชัดเจน หน้าท่ีการตลาดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการเคล่ือนย้ายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคมือสุดท้ายประกอบด้วย 3 หน้าท่ีหลัก คือ  

1.1) หน้าท่ีในการแลกเปล่ียน (Exchange Function) ได้แก่ หน้าท่ีในการซื้อหรือรวบรวม
ผลผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ การตลาด และหน้าท่ีในการขาย  

1.2) หน้าท่ีทางกายภาพ (Physical Function) ถือเป็นหน้าท่ีหลักของการตลาดท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนย้ายและเปล่ียนแปลงทางกายภาพของตัวสินค้าตามอรรถประโยชน์ของมันท้ังรูปร่าง เวลา และสถานท่ี
ของสินค้า  หน้าท่ีเหล่านี้ ได้แก่  การเก็บรักษาสินค้า การขนส่ง การแปรรูป  

1.3) หน้าท่ีในการอ านวยความสะดวก (Facilitation Function) เป็นหน้าท่ีเกี่ยวกับตัวสินค้า
โดยตรงและหน้าท่ีในการสนับสนุน หรือมีส่วนช่วยให้สามารถท าหน้าท่ีในการแลก เปล่ียนและหน้าท่ีทาง
กายภาพด าเนินไปด้วยความสะดวก หน้าท่ีเหล่านี้ ได้แก่ การจัดช้ันและมาตรฐานสินค้า  การเงินในตลาด  การ
แบกภาระความเส่ียง  ความรอบรู้ข่าวสารการตลาด  

การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดตามหน้าท่ีต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเปรียบเทียบ
ต้นทุนของผู้ท่ีท าหน้าท่ีการตลาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีประโยชน์ท าให้เข้าใจความแตกต่างของ
ต้นทุนการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้การปรับปรุงด าเนินงานของตลาด
เป็นไปได้ง่ายขึ้น ท าให้มองเห็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขท าให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพิจารณาหน้าท่ี
การตลาดแต่ละอย่างมีปัญหาอะไรบ้าง  : วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของการศึกษาวิเคราะห์หน้าท่ีการตลาด คือ การ
สร้างตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักอยู่ว่า “หน้าท่ีและบริการการตลาด จะเพิ่มข้ึนได้จนกระท่ังต้นทุนเกินกว่า
มูลค่าของหน้าท่ีนั้น” 

2) การศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถาบันการตลาด (Institutional Approach) เป็นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับหน่วยงาน  บุคคล  องค์กรบุคคล ผู้แปรรูป สถาบันต่าง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีมีผลต่อการตลาด  
ท้ังในแง่ส่งเสริมหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิภาพการตลาด  รวมท้ังองค์กรผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการตลาด  การศึกษาและวิเคราะห์สถาบันการตลาดจะเน้นปัญหาการตลาดว่า 
“ใคร” ท่ีท าหน้าท่ีในการตลาด ซึ่งได้แก่ พวกพ่อค้าคนกลางพวกตัวแทนหรือนายหน้า พวกพ่อค้าเก็งก าไร พวก
แปรรูปสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน องค์กรท้ังของรัฐและเอกชนท่ีอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   

การวิเคราะห์สถาบันจะท าให้ผู้ท าหน้าท่ีตลาดการตลาดไม่ถูกเข้าใจผิดหรือถูกละเลยแต่จะช่วย
ให้เข้าใจถึงเหตุผลท่ีมีต้องมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาร่วมประกอบกิจกรรมตลาดว่าใครเป็นผู้ท า  และท าหน้าท่ี
การตลาดอย่างไร  

3) การศึกษาและวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติ (Performance Approach) เป็นการวิเคราะห์ถึงผล
การปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนในตลาด ได้แก่ ราคาสินค้าและก าไร  เป็นต้น ว่าใครเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าและก าไรอยู่
กับผู้ใด  รวมถึงต้นทุนการตลาด เพื่อหาส่วนเหล่ือมการตลาด (Marketing Margins)  หมายถึงส่วนแตกต่าง
ระหว่างราคาสินค้าท่ีผู้บริโภคจ่าย (Consumer Price)กับราคาท่ีเกษตรกรหรือผู้ผลิตได้รับ (Farm Price)หรือ
คือต้นทุนการตลาด  หรือค่าใช้จ่ายของส่ิงบริการทางการตลาด (Marketing Services)  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าแปร
รูป  ค่าเก็บรักษาสินค้า  เป็นต้น  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการน าสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
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รวมถึงผลก าไรของพ่อค้า (Benefit) ในตลาดนั้น ๆ ด้วย โดยส่วนเหล่ือมการตลาด = ต้นทุนการตลาด+ผลก าไร
ของพ่อค้าในตลาด 

4) การศึกษาและวิเคราะห์สินค้าแต่ละชนิด (Commodity Approach) เป็นการศึกษาเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจตลาดการเกษตรแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวจะมีปัญหาแตกต่างกันจะต้องมีผู้มีความรู้
ความช านาญเฉพาะจึงจะแก้ปัญหาได้ดี  การศึกษาและวิเคราะห์สินค้าแต่ละชนิดจึงท าให้เราสามารถเข้าใจถึง
ปัญหาการตลาดของสินค้านั้น ๆ ได้ดีขึ้น การศึกษานี้เป็นการน าเอาการศึกษาตามหน้าท่ีและการศึกษาแบบ
สถาบันมารวมกัน 

5) การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของระบบตลาด (Marketing System Approach) เป็น
การศึกษาระบบตลาดในลักษณะความสัมพันธ์ของการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ในการตลาดว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรของผู้ผลิต ผู้จ าแนกแจกจ่าย และผู้บริโภค ดังนั้นการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของระบบตลาด จึง
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  ได้แก่ 

5.1) การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการตลาด (Structure) เสมือนการวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
การตลาด ต้ังแต่ ผู้ผลิต ผลผลิต พ่อค้าคนกลาง (ผู้ขาย) และผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร โดยการ
พิจารณาด้านผลผลิตต้องศึกษาความแตกต่างของสินค้าท่ีพ่อค้าเสนอขายสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แค่
ไหน ใครเป็นผู้น าตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยเพียงใด แสดงระดับการผูกขาดมากน้อยแค่ไหน กระทบ
ถึงผู้ประกอบการรายใหม่อย่างไรท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจหรือ ออกจากธุรกิจ  ในด้านผู้ซื้อ ผู้ขายในตลาดเป็นการ
วิเคราะห์ถึงจ านวนและขนาดธุรกิจการตลาดของผู้ขายมีมากน้อยเท่าใด  การแข่งขันเป็นไปลักษณะใด จ านวน
ผู้ซื้อเป็นกลุ่มใด สะท้อนเป็นโครงสร้างการตลาด ท้ังนี้ยังแสดงให้เห็นได้จากความสันพันธ์โดยการวิเคราะห์วิถี
การตลาดเป็นอย่างไรด้วย กล่าวคือ วิถีการตลาด (Marketing Channel) หมายถึง  แนวทางการเคล่ือนย้าย
ผลผลิตหรือสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค  จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าจากผู้ผลิตได้ผ่านผู้ท าหน้าท่ี
การตลาดประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนเท่าไร  และไปถึงผู้บริโภคจ านวนเท่าไร  ซึ่งการวิเคราะห์วิถีการตลาด  มี
เงื่อนไขประกอบ 2 อย่างคือ 

5.1.1) ปริมาณสินค้าท่ีเริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย  ปริมาณ
สินค้าท่ีเริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มแรกจะมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 100  และปริมาณสินค้าท่ี
ถึงปลายทางผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายทุกคนรวมกันมีค่าเท่ากับร้อยละ 100  

5.1.2) ปริมาณสินค้าท่ีไหลภายในตลาด  ท่ีท าการศึกษาต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน  เช่น ช่วงปีเพาะปลูกเดียวกัน หรือช่วงปีปฏิทินเดียวกัน 

วิธีหาร้อยละการไหลเวียนของประมาณสินค้าในตลาด  ณ จุดผลิตสินค้า 

                  

ก าหนดให้   

isV%  = ร้อยละของปริมาณการไหลของสินค้าท่ีออกจากจุดรวมสินค้าไปยังจุดขาย
สินค้าท่ี s จากจุดท่ี i  

    isV  = ปริมาณสินค้าท่ีไหลออกจากจุดรวมสินค้าไปยังจุดขายสินค้าท่ี s จากจุดท่ี i 

     iV  = ปริมาณสินค้าท้ังหมดท่ีไหลเข้ามารวมที่จุดรวบรวมสินค้าท่ีศึกษาจุดท่ี i 

i

is
is V

VV 100% 
=
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2.2.2 หลักการวิเคราะห์การตลาด 

ในการวิเคราะห์การตลาดเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการตลาดว่ามีอะไรบ้าง แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น  ซึ่งการวิเคราะห์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันจึงสามารถท าการศึกษา
ได้หลายวิธี (บันลือ  ค าวชิรพิทักษ์, 2542) ดังนี้ 

1) การศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ของการตลาด (Functional Approach) เป็นวิธีท่ีปฏิบัติกัน
มากเพราะง่ายและท าให้เห็นภาพข้อเท็จจริง ปัญหาและการแก้ไขได้ชัดเจน หน้าท่ีการตลาดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการเคล่ือนย้ายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคมือสุดท้ายประกอบด้วย 3 หน้าท่ีหลัก คือ  

1.1) หน้าท่ีในการแลกเปล่ียน (Exchange Function) ได้แก่ หน้าท่ีในการซื้อหรือรวบรวม
ผลผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ การตลาด และหน้าท่ีในการขาย  

1.2) หน้าท่ีทางกายภาพ (Physical Function) ถือเป็นหน้าท่ีหลักของการตลาดท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนย้ายและเปล่ียนแปลงทางกายภาพของตัวสินค้าตามอรรถประโยชน์ของมันท้ังรูปร่าง เวลา และสถานท่ี
ของสินค้า  หน้าท่ีเหล่านี้ ได้แก่  การเก็บรักษาสินค้า การขนส่ง การแปรรูป  

1.3) หน้าท่ีในการอ านวยความสะดวก (Facilitation Function) เป็นหน้าท่ีเกี่ยวกับตัวสินค้า
โดยตรงและหน้าท่ีในการสนับสนุน หรือมีส่วนช่วยให้สามารถท าหน้าท่ีในการแลก เปล่ียนและหน้าท่ีทาง
กายภาพด าเนินไปด้วยความสะดวก หน้าท่ีเหล่านี้ ได้แก่ การจัดช้ันและมาตรฐานสินค้า  การเงินในตลาด  การ
แบกภาระความเส่ียง  ความรอบรู้ข่าวสารการตลาด  

การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดตามหน้าท่ีต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเปรียบเทียบ
ต้นทุนของผู้ท่ีท าหน้าท่ีการตลาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีประโยชน์ท าให้เข้าใจความแตกต่างของ
ต้นทุนการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้การปรับปรุงด าเนินงานของตลาด
เป็นไปได้ง่ายขึ้น ท าให้มองเห็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขท าให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพิจารณาหน้าท่ี
การตลาดแต่ละอย่างมีปัญหาอะไรบ้าง  : วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของการศึกษาวิเคราะห์หน้าท่ีการตลาด คือ การ
สร้างตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักอยู่ว่า “หน้าท่ีและบริการการตลาด จะเพิ่มข้ึนได้จนกระท่ังต้นทุนเกินกว่า
มูลค่าของหน้าท่ีนั้น” 

2) การศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถาบันการตลาด (Institutional Approach) เป็นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับหน่วยงาน  บุคคล  องค์กรบุคคล ผู้แปรรูป สถาบันต่าง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีมีผลต่อการตลาด  
ท้ังในแง่ส่งเสริมหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิภาพการตลาด  รวมท้ังองค์กรผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการตลาด  การศึกษาและวิเคราะห์สถาบันการตลาดจะเน้นปัญหาการตลาดว่า 
“ใคร” ท่ีท าหน้าท่ีในการตลาด ซึ่งได้แก่ พวกพ่อค้าคนกลางพวกตัวแทนหรือนายหน้า พวกพ่อค้าเก็งก าไร พวก
แปรรูปสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน องค์กรท้ังของรัฐและเอกชนท่ีอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   

การวิเคราะห์สถาบันจะท าให้ผู้ท าหน้าท่ีตลาดการตลาดไม่ถูกเข้าใจผิดหรือถูกละเลยแต่จะช่วย
ให้เข้าใจถึงเหตุผลท่ีมีต้องมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาร่วมประกอบกิจกรรมตลาดว่าใครเป็นผู้ท า  และท าหน้าท่ี
การตลาดอย่างไร  

3) การศึกษาและวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติ (Performance Approach) เป็นการวิเคราะห์ถึงผล
การปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นในตลาด ได้แก่ ราคาสินค้าและก าไร  เป็นต้น ว่าใครเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าและก าไรอยู่
กับผู้ใด  รวมถึงต้นทุนการตลาด เพื่อหาส่วนเหล่ือมการตลาด (Marketing Margins)  หมายถึงส่วนแตกต่าง
ระหว่างราคาสินค้าท่ีผู้บริโภคจ่าย (Consumer Price)กับราคาท่ีเกษตรกรหรือผู้ผลิตได้รับ (Farm Price)หรือ
คือต้นทุนการตลาด  หรือค่าใช้จ่ายของส่ิงบริการทางการตลาด (Marketing Services)  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าแปร
รูป  ค่าเก็บรักษาสินค้า  เป็นต้น  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการน าสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
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รวมถึงผลก าไรของพ่อค้า (Benefit) ในตลาดนั้น ๆ ด้วย โดยส่วนเหล่ือมการตลาด = ต้นทุนการตลาด+ผลก าไร
ของพ่อค้าในตลาด 

4) การศึกษาและวิเคราะห์สินค้าแต่ละชนิด (Commodity Approach) เป็นการศึกษาเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจตลาดการเกษตรแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวจะมีปัญหาแตกต่างกันจะต้องมีผู้มีความรู้
ความช านาญเฉพาะจึงจะแก้ปัญหาได้ดี  การศึกษาและวิเคราะห์สินค้าแต่ละชนิดจึงท าให้เราสามารถเข้าใจถึง
ปัญหาการตลาดของสินค้านั้น ๆ ได้ดีขึ้น การศึกษานี้เป็นการน าเอาการศึกษาตามหน้าท่ีและการศึกษาแบบ
สถาบันมารวมกัน 

5) การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของระบบตลาด (Marketing System Approach) เป็น
การศึกษาระบบตลาดในลักษณะความสัมพันธ์ของการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ในการตลาดว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรของผู้ผลิต ผู้จ าแนกแจกจ่าย และผู้บริโภค ดังนั้นการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของระบบตลาด จึง
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  ได้แก่ 

5.1) การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการตลาด (Structure) เสมือนการวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
การตลาด ต้ังแต่ ผู้ผลิต ผลผลิต พ่อค้าคนกลาง (ผู้ขาย) และผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร โดยการ
พิจารณาด้านผลผลิตต้องศึกษาความแตกต่างของสินค้าท่ีพ่อค้าเสนอขายสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แค่
ไหน ใครเป็นผู้น าตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยเพียงใด แสดงระดับการผูกขาดมากน้อยแค่ไหน กระทบ
ถึงผู้ประกอบการรายใหม่อย่างไรท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจหรือ ออกจากธุรกิจ  ในด้านผู้ซื้อ ผู้ขายในตลาดเป็นการ
วิเคราะห์ถึงจ านวนและขนาดธุรกิจการตลาดของผู้ขายมีมากน้อยเท่าใด  การแข่งขันเป็นไปลักษณะใด จ านวน
ผู้ซื้อเป็นกลุ่มใด สะท้อนเป็นโครงสร้างการตลาด ท้ังนี้ยังแสดงให้เห็นได้จากความสันพันธ์โดยการวิเคราะห์วิถี
การตลาดเป็นอย่างไรด้วย กล่าวคือ วิถีการตลาด (Marketing Channel) หมายถึง  แนวทางการเคล่ือนย้าย
ผลผลิตหรือสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค  จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าจากผู้ผลิตได้ผ่านผู้ท าหน้าท่ี
การตลาดประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนเท่าไร  และไปถึงผู้บริโภคจ านวนเท่าไร  ซึ่งการวิเคราะห์วิถีการตลาด  มี
เงื่อนไขประกอบ 2 อย่างคือ 

5.1.1) ปริมาณสินค้าท่ีเริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย  ปริมาณ
สินค้าท่ีเริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มแรกจะมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 100  และปริมาณสินค้าท่ี
ถึงปลายทางผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายทุกคนรวมกันมีค่าเท่ากับร้อยละ 100  

5.1.2) ปริมาณสินค้าท่ีไหลภายในตลาด  ท่ีท าการศึกษาต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน  เช่น ช่วงปีเพาะปลูกเดียวกัน หรือช่วงปีปฏิทินเดียวกัน 

วิธีหาร้อยละการไหลเวียนของประมาณสินค้าในตลาด  ณ จุดผลิตสินค้า 

                  

ก าหนดให้   

isV%  = ร้อยละของปริมาณการไหลของสินค้าท่ีออกจากจุดรวมสินค้าไปยังจุดขาย
สินค้าท่ี s จากจุดท่ี i  

    isV  = ปริมาณสินค้าท่ีไหลออกจากจุดรวมสินค้าไปยังจุดขายสินค้าท่ี s จากจุดท่ี i 

     iV  = ปริมาณสินค้าท้ังหมดท่ีไหลเข้ามารวมที่จุดรวบรวมสินค้าท่ีศึกษาจุดท่ี i 

i

is
is V

VV 100% 
=
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5.2) ระบบพฤติกรรมการตลาด (Behavioral System) พิจารณาได้จากตัวบุคคลท่ีท าหน้าท่ีใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตลาดว่าเป็นแบบใดซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน หากแยกแยะได้
จะท าให้เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบตลาดได้ โดยระบบพฤติกรรมของระบบตลาดมี 4 ประเภท 
คือ  

5.2.1) ระบบปัจจัย ผลผลิต พฤติกรรมคนในตลาดตามระบบนี้จะแสดงออกในการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของปัจจัยท่ีหายาก  แต่ให้ได้ผลผลิตท่ีพอใจมากท่ีสุด มีการลดต้นทุนการตลาดใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  

5.2.2) ระบบอ านาจ เป็นพฤติกรรมตลาดในเชิงแข่งขันเอาชนะธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้าง
อ านาจผูกขาดให้ตนเอง 

5.2.3) ระบบข่าวสารธุรกิจ เป็นพฤติกรรมการตลาดของบุคคลท่ีมีข้อมูลข่าวสารการตลาด
รวดเร็ว ถูกต้อง ทดสอบแล้วจึงตัดสินใจ ท้ังระบบพ่อค้าแต่ละคนและท้ังระบบตลาด 

5.2.4) ระบบการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ท า
หน้าท่ีการตลาดต้องเป็นผู้ตัดสินใจท่ีฉับไวพร้อมท่ีจะปรับตัวเสมอให้เข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
การตลาดเพื่อให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ 

ประเภทของพฤติกรรมของบุคคลในระบบตลาดดังกล่าวจะแสดงออกในการตัดสินใจ
ด าเนินธุรกิจการตลาดด้านต่าง ๆ ได้แก่ การก าหนดราคา และปริมาณของธุรกิจ รวมทั้งการก าหนดการด าเนิน
นโยบายการผลิต การส่งเสริมการขายจะใช้กลยุทธ์ใดเอาชนะคู่แข่งได้ 

5.3) ผลการด าเนินงานของตลาด (Performance) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องวิเคราะห์ท าให้ทราบว่า
ระบบตลาดแบบใดจึงจะท าให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจต่าง 
ๆ ในการตลาดได้ด าเนินการเกิดผลดีอย่างไร  การศึกษาแบบนี้กระท าได้หลายวิธี ได้แก่ 

5.3.1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในตัวสินค้า  แต่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับผู้บริโภค  ในการโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้ามากข้ึน  ค่าใช้จ่ายพวกนี้ ได้แก่ ค่าโฆษณา  การให้ความรู้ด้านต่างๆ  เกี่ยวกับตัว
สินค้าแก่ผู้บริโภครวมทั้งการวางขายสินค้าให้เป็นท่ีน่าสนใจของผู้บริโภค  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ปกติผู้ประกอบธุรกิจ
จะก าหนดไว้แล้วตามแผนการด าเนินธุรกิจ แต่มักจะสูงขึ้นเสมอในทางปฏิบัติ  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการส่งเสริม
การขาย  ถ้ามีสัดส่วนสูงเกินไป  เมื่อเทียบกับต้นทุนการตลาดท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงาน
การตลาดอาจขาดประสิทธิภาพได้  

5.3.2) การวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวสินค้าตัวสินค้า  ท่ีผ่านการด าเนินการทางการตลาด เช่น  
การแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ เป็นท่ีนิยมสนใจตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด หากเป็นท่ี
นิยมของผู้บริโภคโดยหน่วยธุรกิจใช้จ่ายไปมากก็แสดงว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความส าเร็จ 

5.3.3) การวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ปัจจุบันและอนาคตเป็น
โลกแห่งเทคโนโลยีเพื่อการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การผลิตในการตลาดของหน่วยธุรกิจการแปรรูป การหีบห่อ 
การรักษาผลผลิต  ท่ีเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของผลผลิตนั้น  หากใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  ให้บริการ
การตลาดดียิ่งข้ึน  ต้นทุนการตลาดลดลงหรือสามารถสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น  การด าเนินงาน
การตลาดถือว่าประสบผลส าเร็จ 

5.3.4) การวิเคราะห์ผลก าไรและต้นทุนการตลาดของหน่วยธุรกิจ  การด าเนินธุรกิจ
การตลาดของหน่วยธุรกิจ  ก็เหมือนกับการผลิตสินค้าอื่น ๆ คือ  ต้องการก าไร  เช่น  ธุรกิจการขนส่งสินค้า  
ธุรกิจการบรรจุหีบห่อ  ธุรกิจคลังสินค้า  เป็นต้น  หากอัตราก าไรในการด าเนินการคุ้มกับต้นทุนในการ
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ด าเนินการการตลาดของธุรกิจย่อมเป็นการจูงใจในการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นเป็นผลดีต่อการตลาดและผู้บริโภค  
ในทางตรงกันข้ามหากอัตราก าไรต่ าไม่คุ้มกับต้นทุนท่ีผู้ประกอบการจ่าย  การด าเนินงานการตลาดในธุรกิจนั้นก็
ไม่อาจด าเนินได้ต่อไป 

ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานของตลาด เป็นการวิเคราะห์ถึงผลการปฏิบัติท่ี
เกิดขึ้นในตลาด ได้แก่ ราคาสินค้าและก าไร  เป็นต้น ว่าใครเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าและก าไรอยู่กับผู้ใด  
รวมถึงต้นทุนการตลาด  โดยการหาส่วนเหล่ือมการตลาด (Marketing Margins) หมายถึง ส่วนแตกต่าง
ระหว่างราคาสินค้าท่ีผู้บริโภคจ่าย (Consumer Price) กับราคาท่ีเกษตรกรหรือผู้ผลิตได้รับ (Farm Price) 
เรียกว่าต้นทุนการตลาด หรือค่าใช้จ่ายของส่ิงบริการทางการตลาด (Marketing Services) เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
แปรรูป  ค่าเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการน าสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
รวมถึงผลก าไรของพ่อค้า (Benefit) ในตลาดนั้น 

ส าหรับส่วนเหล่ือมการตลาด  มี 2 ความหมาย  คือ 

(1) ส่วนเหล่ือมการตลาด  หมายถึง  ความแตกต่างของเส้นอุปสงค์ขั้นสุดท้ายกับอุปสงค์
สืบเนื่องซึ่งอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเกิดจากการตอบสนองของผู้บริโภค ดังนั้น การประมาณการอุปสงค์ขั้นสุดท้ายจึง
ต้องใช้ราคาขายปลีก  และปริมาณการขายปลีกเป็นตัวก าหนดส่วนอุปสงค์สืบเนื่องเป็นความสัมพันธ์ของราคา
และปริมาณท่ีเกดิขึ้นในระดับฟาร์ม  หรือระดับผู้ค้าประเภทต่าง ๆ  นับต้ังแต่ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้ค้าส่ง 

(2) ส่วนเหล่ือมการตลาด  หมายถึง  ราคาท่ีได้รวมค่าบริการ  ราคานี้เป็นสมการของอุป
สงค์และอุปทานของบริการการตลาดท้ังหมด  บริการตลาด  ได้แก่  การรวบรวมสินค้า  การแปรรูปสินค้า  
การขนส่งและขายปลีก  เป็นต้น  บริการเหล่านี้บางครั้งอาจแยกตามอรรถประโยชน์ของเวลา รูปร่าง และ
สถานท่ี ความสัมพันธ์ของบริการตลาดนี้อธิบายได้ในรูปต้นทุนเพิ่ม (Margin Cost) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาปัจจัยท่ีใช้
ในการบริการเหล่านี้  ส่วนอุปสงค์ของบริการการตลาดก็สามารถอธิบายได้ท านองเดียวกัน  ดังนั้นส่วนเหล่ือม
การตลาดของสินค้าใด  จึงขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานบริการการตลาด 

ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อส่วนเหล่ือมการตลาด ได้แก่ 
(1) ลักษณะของสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายมีขนาดใหญ่และห่างไกลแหล่ง

บริโภคจะมีส่วนเหล่ือมการตลาดสูง ท้ังนี้เพราะต้องใช้บริการการตลาดเป็นพิเศษ เช่น การเก็บรักษา การขนส่ง  
และการบรรจุหีบห่อ  เป็นต้น 

(2) การให้บริการเกี่ยวกับตัวสินค้า  สินค้าใดท่ีตลาดได้ให้บริการกับตัวสินค้ามากส่วน
เหล่ือมการตลาดก็จะสูงกว่าสินค้าท่ีตลาดให้บริการน้อย 

(3) ลักษณะความต้องการของผู้บริโภคสินค้าใดท่ีผู้บริโภคต้องการในลักษณะท่ีเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปหรือสะดวกสบายในการซื้อหาและบริโภคมาก  ส่วนเหล่ือมการตลาดจะมีสูง 

(4) ลักษณะโครงสร้างและการต้ังราคาในตลาด  ตลาดท่ีมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์หน่วย
ธุรกิจท่ีได้เปรียบอาจต้ังราคาสินค้าให้สูงกว่าหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ท าให้ส่วนเหล่ือมการตลาดสูงกว่าตลาดอื่น ๆ  

6) การศึกษาและวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และวิจัยการตลาด (Historical-Approach)  
เป็นการศึกษาย้อนหลังเหตุการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตว่ามีปัญหาการตลาดเกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุ 

ท าให้การตลาดสินค้าเกษตรขาดประสิทธิภาพ และมีวิธีการแก้ไขกันอย่างไร ประสบผลส าเร็จหรือไม่ และ
ในช่วงนั้นมีสภาพแวดล้อมอย่างไร ท้ังนี้เพื่อน ามาเป็นแนวทางเปรียบเทียบเพื่อแก้ไขท่ีถูกต้อง ปัญหาการตลาด
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของมันเองหรือเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละเวลาละส่งผลต่อ
ปัญหาการตลาดไม่เหมือนกัน  ข้อมูลข่าวสารในอดีตถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการวิเคราะห์ใน
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5.2) ระบบพฤติกรรมการตลาด (Behavioral System) พิจารณาได้จากตัวบุคคลท่ีท าหน้าท่ีใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตลาดว่าเป็นแบบใดซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน หากแยกแยะได้
จะท าให้เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบตลาดได้ โดยระบบพฤติกรรมของระบบตลาดมี 4 ประเภท 
คือ  

5.2.1) ระบบปัจจัย ผลผลิต พฤติกรรมคนในตลาดตามระบบนี้จะแสดงออกในการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของปัจจัยท่ีหายาก  แต่ให้ได้ผลผลิตท่ีพอใจมากท่ีสุด มีการลดต้นทุนการตลาดใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  

5.2.2) ระบบอ านาจ เป็นพฤติกรรมตลาดในเชิงแข่งขันเอาชนะธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้าง
อ านาจผูกขาดให้ตนเอง 

5.2.3) ระบบข่าวสารธุรกิจ เป็นพฤติกรรมการตลาดของบุคคลท่ีมีข้อมูลข่าวสารการตลาด
รวดเร็ว ถูกต้อง ทดสอบแล้วจึงตัดสินใจ ท้ังระบบพ่อค้าแต่ละคนและท้ังระบบตลาด 

5.2.4) ระบบการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ท า
หน้าท่ีการตลาดต้องเป็นผู้ตัดสินใจท่ีฉับไวพร้อมท่ีจะปรับตัวเสมอให้เข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
การตลาดเพื่อให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ 

ประเภทของพฤติกรรมของบุคคลในระบบตลาดดังกล่าวจะแสดงออกในการตัดสินใจ
ด าเนินธุรกิจการตลาดด้านต่าง ๆ ได้แก่ การก าหนดราคา และปริมาณของธุรกิจ รวมทั้งการก าหนดการด าเนิน
นโยบายการผลิต การส่งเสริมการขายจะใช้กลยุทธ์ใดเอาชนะคู่แข่งได้ 

5.3) ผลการด าเนินงานของตลาด (Performance) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องวิเคราะห์ท าให้ทราบว่า
ระบบตลาดแบบใดจึงจะท าให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจต่าง 
ๆ ในการตลาดได้ด าเนินการเกิดผลดีอย่างไร  การศึกษาแบบนี้กระท าได้หลายวิธี ได้แก่ 

5.3.1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในตัวสินค้า  แต่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับผู้บริโภค  ในการโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้น  ค่าใช้จ่ายพวกนี้ ได้แก่ ค่าโฆษณา  การให้ความรู้ด้านต่างๆ  เกี่ยวกับตัว
สินค้าแก่ผู้บริโภครวมทั้งการวางขายสินค้าให้เป็นท่ีน่าสนใจของผู้บริโภค  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ปกติผู้ประกอบธุรกิจ
จะก าหนดไว้แล้วตามแผนการด าเนินธุรกิจ แต่มักจะสูงขึ้นเสมอในทางปฏิบัติ  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการส่งเสริม
การขาย  ถ้ามีสัดส่วนสูงเกินไป  เมื่อเทียบกับต้นทุนการตลาดท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงาน
การตลาดอาจขาดประสิทธิภาพได้  

5.3.2) การวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวสินค้าตัวสินค้า  ท่ีผ่านการด าเนินการทางการตลาด เช่น  
การแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ เป็นท่ีนิยมสนใจตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด หากเป็นท่ี
นิยมของผู้บริโภคโดยหน่วยธุรกิจใช้จ่ายไปมากก็แสดงว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความส าเร็จ 

5.3.3) การวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ปัจจุบันและอนาคตเป็น
โลกแห่งเทคโนโลยีเพื่อการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การผลิตในการตลาดของหน่วยธุรกิจการแปรรูป การหีบห่อ 
การรักษาผลผลิต  ท่ีเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของผลผลิตนั้น  หากใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  ให้บริการ
การตลาดดียิ่งขึ้น  ต้นทุนการตลาดลดลงหรือสามารถสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น  การด าเนินงาน
การตลาดถือว่าประสบผลส าเร็จ 

5.3.4) การวิเคราะห์ผลก าไรและต้นทุนการตลาดของหน่วยธุรกิจ  การด าเนินธุรกิจ
การตลาดของหน่วยธุรกิจ  ก็เหมือนกับการผลิตสินค้าอื่น ๆ คือ  ต้องการก าไร  เช่น  ธุรกิจการขนส่งสินค้า  
ธุรกิจการบรรจุหีบห่อ  ธุรกิจคลังสินค้า  เป็นต้น  หากอัตราก าไรในการด าเนินการคุ้มกับต้นทุนในการ
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ด าเนินการการตลาดของธุรกิจย่อมเป็นการจูงใจในการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นเป็นผลดีต่อการตลาดและผู้บริโภค  
ในทางตรงกันข้ามหากอัตราก าไรต่ าไม่คุ้มกับต้นทุนท่ีผู้ประกอบการจ่าย  การด าเนินงานการตลาดในธุรกิจนั้นก็
ไม่อาจด าเนินได้ต่อไป 

ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานของตลาด เป็นการวิเคราะห์ถึงผลการปฏิบัติท่ี
เกิดขึ้นในตลาด ได้แก่ ราคาสินค้าและก าไร  เป็นต้น ว่าใครเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าและก าไรอยู่กับผู้ใด  
รวมถึงต้นทุนการตลาด  โดยการหาส่วนเหล่ือมการตลาด (Marketing Margins) หมายถึง ส่วนแตกต่าง
ระหว่างราคาสินค้าท่ีผู้บริโภคจ่าย (Consumer Price) กับราคาท่ีเกษตรกรหรือผู้ผลิตได้รับ (Farm Price) 
เรียกว่าต้นทุนการตลาด หรือค่าใช้จ่ายของส่ิงบริการทางการตลาด (Marketing Services) เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
แปรรูป  ค่าเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น  ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการน าสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
รวมถึงผลก าไรของพ่อค้า (Benefit) ในตลาดนั้น 

ส าหรับส่วนเหล่ือมการตลาด  มี 2 ความหมาย  คือ 

(1) ส่วนเหล่ือมการตลาด  หมายถึง  ความแตกต่างของเส้นอุปสงค์ขั้นสุดท้ายกับอุปสงค์
สืบเนื่องซึ่งอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเกิดจากการตอบสนองของผู้บริโภค ดังนั้น การประมาณการอุปสงค์ขั้นสุดท้ายจึง
ต้องใช้ราคาขายปลีก  และปริมาณการขายปลีกเป็นตัวก าหนดส่วนอุปสงค์สืบเนื่องเป็นความสัมพันธ์ของราคา
และปริมาณท่ีเกิดขึ้นในระดับฟาร์ม  หรือระดับผู้ค้าประเภทต่าง ๆ  นับต้ังแต่ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้ค้าส่ง 

(2) ส่วนเหล่ือมการตลาด  หมายถึง  ราคาท่ีได้รวมค่าบริการ  ราคานี้เป็นสมการของอุป
สงค์และอุปทานของบริการการตลาดท้ังหมด  บริการตลาด  ได้แก่  การรวบรวมสินค้า  การแปรรูปสินค้า  
การขนส่งและขายปลีก  เป็นต้น  บริการเหล่านี้บางครั้งอาจแยกตามอรรถประโยชน์ของเวลา รูปร่าง และ
สถานท่ี ความสัมพันธ์ของบริการตลาดนี้อธิบายได้ในรูปต้นทุนเพิ่ม (Margin Cost) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาปัจจัยท่ีใช้
ในการบริการเหล่านี้  ส่วนอุปสงค์ของบริการการตลาดก็สามารถอธิบายได้ท านองเดียวกัน  ดังนั้นส่วนเหล่ือม
การตลาดของสินค้าใด  จึงขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานบริการการตลาด 

ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อส่วนเหล่ือมการตลาด ได้แก่ 
(1) ลักษณะของสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายมีขนาดใหญ่และห่างไกลแหล่ง

บริโภคจะมีส่วนเหล่ือมการตลาดสูง ท้ังนี้เพราะต้องใช้บริการการตลาดเป็นพิเศษ เช่น การเก็บรักษา การขนส่ง  
และการบรรจุหีบห่อ  เป็นต้น 

(2) การให้บริการเกี่ยวกับตัวสินค้า  สินค้าใดท่ีตลาดได้ให้บริการกับตัวสินค้ามากส่วน
เหล่ือมการตลาดก็จะสูงกว่าสินค้าท่ีตลาดให้บริการน้อย 

(3) ลักษณะความต้องการของผู้บริโภคสินค้าใดท่ีผู้บริโภคต้องการในลักษณะท่ีเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปหรือสะดวกสบายในการซื้อหาและบริโภคมาก  ส่วนเหล่ือมการตลาดจะมีสูง 

(4) ลักษณะโครงสร้างและการต้ังราคาในตลาด  ตลาดท่ีมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์หน่วย
ธุรกิจท่ีได้เปรียบอาจต้ังราคาสินค้าให้สูงกว่าหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ท าให้ส่วนเหล่ือมการตลาดสูงกว่าตลาดอื่น ๆ  

6) การศึกษาและวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และวิจัยการตลาด (Historical-Approach)  
เป็นการศึกษาย้อนหลังเหตุการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตว่ามีปัญหาการตลาดเกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุ 

ท าให้การตลาดสินค้าเกษตรขาดประสิทธิภาพ และมีวิธีการแก้ไขกันอย่างไร ประสบผลส าเร็จหรือไม่ และ
ในช่วงนั้นมีสภาพแวดล้อมอย่างไร ท้ังนี้เพื่อน ามาเป็นแนวทางเปรียบเทียบเพื่อแก้ไขท่ีถูกต้อง ปัญหาการตลาด
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของมันเองหรือเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละเวลาละส่งผลต่อ
ปัญหาการตลาดไม่เหมือนกัน  ข้อมูลข่าวสารในอดีตถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการวิเคราะห์ใน
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ปัจจุบัน  ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และวิจัยการตลาดโดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ในอดีต จึงมักใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาและช้ีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler (2003) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุมได้ทางการ

ตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึง
พอใจ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญในการ
ด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ 
และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อท าให้กิจการอยู่รอดหรืออาจ
เรียกได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดหมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรจะต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายการพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นส่วนส าคัญในการตลาดมาก เพราะการท่ีจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาด
เป้าหมายได้ถูกต้องนั้นจะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะกัน ซึ่งในการ
ก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้  

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 

2) ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีต้องช าระเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ หรือส่ิงท่ีมีค่าอื่น ๆ ท่ี
ผู้บริโภคต้องน าไปแลกเปล่ียนกับประโยชน์ท่ีได้รับ จากการมีหรือได้ใช้สินค้าหรือบริการ (Kotler and 
Armstrong, 1996) หรือเป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของเงินตราผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ และราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ 

3) การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และ
กรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คน
กลาง ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินค้ า 
ประกอบด้วย 1) การขนส่ง (Transportation) 2) การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Storage) และการคลังสินค้า 
(Warehousing) 3) การบริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) 
ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อหรือเป็นการ
ติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม การซื้อการติดต่อส่ือสารอาจ
ใช้พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คนซึ่งเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 
อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือ การส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิ จารณาถึงความเหมาะสมกับ ลูกค้า 
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ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคัญ ประกอบด้วย การ
โฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales -
Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations: PR) และการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) 

2.2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตราท่ี 3 ได้ให้ความหมายของค าว่า ผู้บริโภค 

หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย  

1) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
(ลัดดา พิศาลบุตร และปิยะดา พิศาลบุตร, 2552) ได้ใหค้วามหมาย ดังนี้  

1.1) กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ  

1.2) พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคค้นหาในการซื้อสินค้าและบริการ การประเมินผลการใช้สินค้าซึ่งคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการของตน  

1.3) การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในบทบาทของผู้บริโภค  
1.4) กิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องเอาใจใส่ในเมื่อได้ท าการเลือก การซื้อ และการใช้สินค้าท่ีสนองความ

พอใจและความต้องการ  
2) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ

บริโภคของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) โดยค าถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H 
ประกอบด้วย Who ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการขายสินค้าหรือบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ลูกค้าของธุรกิจคือใคร เพศหญิงหรือเพศชาย วัยรุ่น เด็ก หรือผู้ใหญ่ หรืออาจจะ
เป็นคนจนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เช่น ถ้าสินค้าส าหรับ
เด็ก ตัวหีบห่อหรือแม้แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นรูปตัวการ์ตูน แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ตัวสินค้าหรือหีบ
ห่ออาจจะผลิตให้ดูดี มีรูปแบบอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและน่าเช่ือถือ What สิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการซ้ือ เช่น เมื่อลูกค้าเข้าไปในร้านกาแฟ ต้องวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการด่ืมกาแฟอย่างเดียวหรือต้องการ
มาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงใช้เวลาในการนั่งนาน ๆ ซึ่งธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าต้องการส่ิงใด เพื่อ
ตอบสนองลูกค้ากลุ่มนั้น หากวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มท่ีต้องการมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ธุรกิจ
ควรจะเน้นการจัดบรรยากาศของร้านให้มีความสุนทรีย์ทางด้านอารมณ์ Why วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า
หรือบริการ เช่น นักเขียนเป็นคนหนึ่งท่ีมักจะซื้อสินค้าประเภทแบรนด์ซุปไก่ไปฝากบุคคลท่ีเคารพรักเสมอ ๆ 
เพราะโดยส่วนตัวอาจจะยังไม่ตระหนักดีว่าจะต้องกิน แต่หากซื้อไปเป็นของฝากจะดูมีระดับก็เป็นไปได้ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า มีสินค้าบางรายการออกมาโฆษณาสินค้าส าหรับคนท่ีคุณรัก Who Participates ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือ ในบางครั้งการตัดสินใจซื้อไม่ได้มีแค่ลูกค้าคนเดียว ดังนั้น การมุ่งตอบสนองเฉพาะคนจ่ายเงิน
อาจจะยังไม่ใช่ค าตอบของธุรกิจ ตัวอย่างท่ีพบเห็นบ่อย ๆ ท่ัวไป ส าหรับสินค้าท่ีมีราคาแพง ๆ ภรรยาอาจจะ
ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจซื้อ เพราะคนท่ีคอยจ่ายเงินอาจจะเป็นตัวสามี แต่การไปจับจ่ายเลือกอาจจะเป็นภรรยา เช่น 
การเลือกซื้อรถยนต์สักคัน ภรรยาเลือก สามีจ่ายเงิน คนท่ีได้ใช้รถก็จะเป็นไปได้คือใช้ได้ท้ังครอบครัว ดังนั้น
กลุ่มธุรกิจจึงควรจะหยิบยกการโฆษณาว่าเป็นรถส าหรับครอบครัว When โอกาสในการซ้ือ ซึ่งอาจจะเป็นต้น
เดือน ปลายเดือน ในวันศุกร์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือเทศกาลใด ๆ เช่น ในช่วงเย็นของ
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ปัจจุบัน  ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และวิจัยการตลาดโดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ในอดีต จึงมักใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาและช้ีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler (2003) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุมได้ทางการ

ตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึง
พอใจ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญในการ
ด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ 
และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อท าให้กิจการอยู่รอดหรืออาจ
เรียกได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดหมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรจะต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายการพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นส่วนส าคัญในการตลาดมาก เพราะการท่ีจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาด
เป้าหมายได้ถูกต้องนั้นจะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะกัน ซึ่งในการ
ก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้  

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 

2) ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีต้องช าระเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ หรือส่ิงท่ีมีค่าอื่น ๆ ท่ี
ผู้บริโภคต้องน าไปแลกเปล่ียนกับประโยชน์ท่ีได้รับ จากการมีหรือได้ใช้สินค้าหรือบริการ (Kotler and 
Armstrong, 1996) หรือเป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของเงินตราผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ และราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ 

3) การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และ
กรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คน
กลาง ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินค้ า 
ประกอบด้วย 1) การขนส่ง (Transportation) 2) การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Storage) และการคลังสินค้า 
(Warehousing) 3) การบริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) 
ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อหรือเป็นการ
ติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม การซื้อการติดต่อส่ือสารอาจ
ใช้พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คนซึ่งเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 
อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือ การส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิ จารณาถึงความเหมาะสมกับ ลูกค้า 
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ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคัญ ประกอบด้วย การ
โฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales -
Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations: PR) และการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) 

2.2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตราท่ี 3 ได้ให้ความหมายของค าว่า ผู้บริโภค 

หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย  

1) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
(ลัดดา พิศาลบุตร และปิยะดา พิศาลบุตร, 2552) ได้ใหค้วามหมาย ดังนี้  

1.1) กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ  

1.2) พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคค้นหาในการซื้อสินค้าและบริการ การประเมินผลการใช้สินค้าซึ่งคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการของตน  

1.3) การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในบทบาทของผู้บริโภค  
1.4) กิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องเอาใจใส่ในเมื่อได้ท าการเลือก การซื้อ และการใช้สินค้าท่ีสนองความ

พอใจและความต้องการ  
2) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ

บริโภคของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) โดยค าถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H 
ประกอบด้วย Who ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการขายสินค้าหรือบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ลูกค้าของธุรกิจคือใคร เพศหญิงหรือเพศชาย วัยรุ่น เด็ก หรือผู้ใหญ่ หรืออาจจะ
เป็นคนจนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เช่น ถ้าสินค้าส าหรับ
เด็ก ตัวหีบห่อหรือแม้แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นรูปตัวการ์ตูน แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ตัวสินค้าหรือหีบ
ห่ออาจจะผลิตให้ดูดี มีรูปแบบอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและน่าเช่ือถือ What สิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการซ้ือ เช่น เมื่อลูกค้าเข้าไปในร้านกาแฟ ต้องวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการด่ืมกาแฟอย่างเดียวหรือต้องการ
มาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงใช้เวลาในการนั่งนาน ๆ ซึ่งธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าต้องการส่ิงใด เพื่อ
ตอบสนองลูกค้ากลุ่มนั้น หากวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มท่ีต้องการมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ธุรกิจ
ควรจะเน้นการจัดบรรยากาศของร้านให้มีความสุนทรีย์ทางด้านอารมณ์ Why วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า
หรือบริการ เช่น นักเขียนเป็นคนหนึ่งท่ีมักจะซื้อสินค้าประเภทแบรนด์ซุปไก่ไปฝากบุคคลท่ีเคารพรักเสมอ ๆ 
เพราะโดยส่วนตัวอาจจะยังไม่ตระหนักดีว่าจะต้องกิน แต่หากซื้อไปเป็นของฝากจะดูมีระดับก็เป็นไปได้ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า มีสินค้าบางรายการออกมาโฆษณาสินค้าส าหรับคนท่ีคุณรัก Who Participates ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือ ในบางครั้งการตัดสินใจซื้อไม่ได้มีแค่ลูกค้าคนเดียว ดังนั้น การมุ่งตอบสนองเฉพาะคนจ่ายเงิน
อาจจะยังไม่ใช่ค าตอบของธุรกิจ ตัวอย่างท่ีพบเห็นบ่อย ๆ ท่ัวไป ส าหรับสินค้าท่ีมีราคาแพง ๆ ภรรยาอาจจะ
ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจซื้อ เพราะคนท่ีคอยจ่ายเงินอาจจะเป็นตัวสามี แต่การไปจับจ่ายเลือกอาจจะเป็นภรรยา เช่น 
การเลือกซื้อรถยนต์สักคัน ภรรยาเลือก สามีจ่ายเงิน คนท่ีได้ใช้รถก็จะเป็นไปได้คือใช้ได้ท้ังครอบครัว ดังนั้น
กลุ่มธุรกิจจึงควรจะหยิบยกการโฆษณาว่าเป็นรถส าหรับครอบครัว When โอกาสในการซ้ือ ซึ่งอาจจะเป็นต้น
เดือน ปลายเดือน ในวันศุกร์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือเทศกาลใด ๆ เช่น ในช่วงเย็นของ
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วันอาทิตย์ท่ีร้านกาแฟ เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ณ ร้านกาแฟท่ีมีบรรยากาศสบาย ๆ โดยไม่เร่งรีบ ดังนั้น
ธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ในด้านการให้บริการ การเตรียมวัตถุดิบในการผลิต หรือ
ด้านผู้ให้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าของกิจการพบกับความผิดหวัง Where ช่องทางหรือแหล่งที่ซ้ือ เช่น 
ผักเกษตรอินทรีย์ท่ีวางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า ซึ่งนิยมบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ
มองเห็นตัวสินค้าภายในได้ มีการติดตรายี่ห้อหรือแบรนด์รวมท้ังติดตรารับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่ลูกค้า และ How ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซ้ือ สินค้าท่ีวางขายกันตามท้องตลาดลูกค้ามีการ
ตัดสินใจซื้อต่างกัน เช่น สินค้าท่ีมีราคาสูงลูกค้าก็อาจจะถามหาการให้เครดิตของร้านค้า หากขายเฉพาะเงินสด
เท่านั้นอาจส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการซื้อหรือชะลอการซื้อหากลูกค้าท่ีชอบการลดราคา หากไม่ลดราคาก็ไม่ซื้อ 
ดังนั้นทางร้านจึงควรท าการส่งเสริมการขายในบางช่วง เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 2.1 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)  

ค าถาม ค าตอบ กลยุทธ์ 
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางด้าน 1) ประชากรศาสตร ์
2) ภูมิศาสตร์ 3) จิตวิทยาหรือจิต
วิเคราะห์  4) พฤติกรรมศาสตร ์

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการสง่เสริม
การตลาดที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บรโิภคต้องการซื้อ (Objects) 
1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
2) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategies) 
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์หลัก  
2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า รูปแบบบริการ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม  
3) ผลิตภัณฑ์ควบ  
4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง  
5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์  
ความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วย ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ 
 (Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
ผู้บริโภคซื้อสินค้า เพ่ือสนองความ
ต้องการของตน ด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยา  
1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา 
2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
2) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง  
3) กลยุทธ์ด้านราคา  
4) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจซื้อ 
(Who participates 
in the buying?) 

กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ (Organizations) 
ประกอบด้วย 1) ผู้ริเริ่ม 2) ผู้มีอิทธิพล 
3) ผู้ตัดสินใจ 4) ผู้ซื้อ 5) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด (advertising and 
promotion strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาล
ใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใดจะสอดคล้องกับ
โอกาสในการซื้อ 

ตารางที่ 2.1 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)  
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(ต่อ)  
ค าถาม ค าตอบ กลยุทธ์  

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งที่ซื้อ (Outlets) เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
ของช า เป็นต้น 

กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย บริษัทน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
เป้าหมาย โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  
(How does the 
consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (operation) 
ซึ่งประกอบด้วย 
1) การรับรู้ปัญหา 
2) การค้นหาข้อมูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 
4) การตัดสินใจซื้อ 
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เช่น พนักงานขาย
จะก าหนดวัตถุประสงค์ในการขายให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) 

3) ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2550) 
ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ จุดเริ่มต้นของการท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้ซื้อโดย

นักการตลาดต้องท าความเข้าใจกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อหรือท่ีเรียกกันว่ากล่องด า โมเดลนี้ถูกแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 เริ่มต้นจากการมีส่ิงกระตุ้นเข้ามากระทบความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อโดยส่ิงกระตุ้นจะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 คือ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด  2) ส่ิ งกระ ตุ้นอื่น  ๆ  ไ ด้แก่  ส่ิงแวด ล้อมระดับ 
มหภาค ซึ่งอยู่ภายนอกองค์กร เช่น ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 จากส่ิงกระตุ้นดังกล่าวข้างต้นจะกระทบความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ ลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

ส่วนท่ี 3 เป็นขั้นของการตอบสนองของผู้ซื้อซึ่งได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อมาแล้ว โดยผู้ซื้อ
จะมีการตอบสนอง 5 ประการดังนี้ การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะซื้อ การตัดสินใจเลือกตราสินค้าท่ีจะซื้อ 
การตัดสินใจเลือกร้านค้าท่ีจะซื้อ การตัดสินใจในเวลาท่ีจะซื้อ และการตัดสินใจในปริมาณท่ีจะซื้อ 

ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of The Buying Decision 
Process) ประกอบด้วย 

(1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิด
ขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก  

(1.1) ส่ิงกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าวกระหายน้ า 
(1.2) ส่ิงกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วน

ประสมการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากินจึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 

(2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้า
หรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย
แหล่งข้อมูลของผู้บริโภคแบ่งเป็น 
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วันอาทิตย์ท่ีร้านกาแฟ เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ณ ร้านกาแฟท่ีมีบรรยากาศสบาย ๆ โดยไม่เร่งรีบ ดังนั้น
ธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ในด้านการให้บริการ การเตรียมวัตถุดิบในการผลิต หรือ
ด้านผู้ให้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าของกิจการพบกับความผิดหวัง Where ช่องทางหรือแหล่งที่ซ้ือ เช่น 
ผักเกษตรอินทรีย์ท่ีวางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า ซึ่งนิยมบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ
มองเห็นตัวสินค้าภายในได้ มีการติดตรายี่ห้อหรือแบรนด์รวมท้ังติดตรารับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่ลูกค้า และ How ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซ้ือ สินค้าท่ีวางขายกันตามท้องตลาดลูกค้ามีการ
ตัดสินใจซื้อต่างกัน เช่น สินค้าท่ีมีราคาสูงลูกค้าก็อาจจะถามหาการให้เครดิตของร้านค้า หากขายเฉพาะเงินสด
เท่านั้นอาจส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการซื้อหรือชะลอการซื้อหากลูกค้าท่ีชอบการลดราคา หากไม่ลดราคาก็ไม่ซื้อ 
ดังนั้นทางร้านจึงควรท าการส่งเสริมการขายในบางช่วง เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 2.1 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)  

ค าถาม ค าตอบ กลยุทธ์ 
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางด้าน 1) ประชากรศาสตร ์
2) ภูมิศาสตร์ 3) จิตวิทยาหรือจิต
วิเคราะห์  4) พฤติกรรมศาสตร ์

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการสง่เสริม
การตลาดที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บรโิภคต้องการซื้อ (Objects) 
1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
2) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategies) 
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์หลัก  
2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า รูปแบบบริการ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม  
3) ผลิตภัณฑ์ควบ  
4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง  
5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์  
ความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วย ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ 
 (Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
ผู้บริโภคซื้อสินค้า เพ่ือสนองความ
ต้องการของตน ด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยา  
1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา 
2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
2) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง  
3) กลยุทธ์ด้านราคา  
4) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจซื้อ 
(Who participates 
in the buying?) 

กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ (Organizations) 
ประกอบด้วย 1) ผู้ริเริ่ม 2) ผู้มีอิทธิพล 
3) ผู้ตัดสินใจ 4) ผู้ซื้อ 5) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด (advertising and 
promotion strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาล
ใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใดจะสอดคล้องกับ
โอกาสในการซื้อ 

ตารางที่ 2.1 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)  
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(ต่อ)  
ค าถาม ค าตอบ กลยุทธ์  

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งที่ซื้อ (Outlets) เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
ของช า เป็นต้น 

กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย บริษัทน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
เป้าหมาย โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  
(How does the 
consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (operation) 
ซึ่งประกอบด้วย 
1) การรับรู้ปัญหา 
2) การค้นหาข้อมูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 
4) การตัดสินใจซื้อ 
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เช่น พนักงานขาย
จะก าหนดวัตถุประสงค์ในการขายให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) 

3) ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2550) 
ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ จุดเริ่มต้นของการท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้ซื้อโดย

นักการตลาดต้องท าความเข้าใจกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อหรือท่ีเรียกกันว่ากล่องด า โมเดลนี้ถูกแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 เริ่มต้นจากการมีส่ิงกระตุ้นเข้ามากระทบความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อโดยส่ิงกระตุ้นจะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 คือ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด  2) ส่ิ งกระ ตุ้นอื่น  ๆ  ไ ด้แก่  ส่ิงแวด ล้อมระดับ 
มหภาค ซึ่งอยู่ภายนอกองค์กร เช่น ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 จากส่ิงกระตุ้นดังกล่าวข้างต้นจะกระทบความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ ลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

ส่วนท่ี 3 เป็นขั้นของการตอบสนองของผู้ซื้อซึ่งได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อมาแล้ว โดยผู้ซื้อ
จะมีการตอบสนอง 5 ประการดังนี้ การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะซื้อ การตัดสินใจเลือกตราสินค้าท่ีจะซื้อ 
การตัดสินใจเลือกร้านค้าท่ีจะซื้อ การตัดสินใจในเวลาท่ีจะซื้อ และการตัดสินใจในปริมาณท่ีจะซื้อ 

ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of The Buying Decision 
Process) ประกอบด้วย 

(1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิด
ขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก  

(1.1) ส่ิงกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าวกระหายน้ า 
(1.2) ส่ิงกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วน

ประสมการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากินจึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 

(2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้า
หรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย
แหล่งข้อมูลของผู้บริโภคแบ่งเป็น 
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(2.1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก
ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นต้น 

(2.2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามส่ือ
ต่าง ๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

(2.3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้า
หรือบริการจากส่ือมวลชนหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

(2.4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาก่อน 

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 
แล้วในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้นผู้บริโภคต้องก าหนด
เกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ถ้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อรถยนต์จะมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา 
เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ การตกแต่งภายใน-ภายนอก บริการหลังการขาย ราคาขายต่อ เป็นต้น 

(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว
ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ตรายี่ห้อท่ีซื้อ ร้านค้าท่ีซื้อ 
ปริมาณท่ีซื้อ เวลาท่ีซื้อ และวิธีการในการช าระเงิน 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อซึ่ง
ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกับส่ิงท่ีคาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้า
หรือบริการท่ีได้รับจริงตรงกับท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ
บริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ าหรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เม่ือใดก็ตามท่ี
คุณค่าท่ีได้รับจริงต่ ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกค้าจะ
เปล่ียนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันและมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ ด้วย  จากเหตุนี้นักการตลาดจึง
ต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากท่ีลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วโดยอาจจะท าผ่านการ
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจหรือจัดต้ังศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 

4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมีเป้าหมายเพื่อทราบถึงลักษณะของผู้บริโภค

และความต้องการทางด้านต่าง ๆ น าไปสู่การจัดส่วนประสมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนองความต้องการของ
ผู้ซื้อท่ีเป็นเป้าหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยพฤติกรรมของผู้ซื้อนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา ดังนี้ (Kotler, 2003) 

4.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
4.1.1) อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต (Age and Stage in The Life Cycle) คนจะซื้อ

สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นรสนิยมในการซื้อสินค้า เช่น เส้ือผ้า อาหาร รถยนต์ 
เฟอร์นิเจอร์ หรือกิจกรรมยามว่างจะมีความสัมพันธ์กับอายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต เช่น สินค้าประเภท
อาหาร เมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นจะนิยมรับประทานอาหารประเภท Fast Food แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะให้
ความส าคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น หรือกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่นคือการดูหนังฟังเพลง 
ร้องคาราโอเกะ แต่กิจกรรมยามว่างของวัยผู้ใหญ่อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เข้าวัด
ท าบุญสวดมนต์ เป็นต้น 
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4.1.2) อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคท่ีอยู่ในอาชีพท่ีแตกต่างกันความต้องการในการใช้
สินค้าหรือบริการก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักการตลาดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของบุคคลท่ีอยู่ในแต่ละสาขาอาชีพได้ เช่น เครื่องคิดเลขก็จะมีการออกแบบให้มีรุ่นเพื่อให้ผู้บริโภคแต่
ละอาชีพ เช่น นักเรียน/นักศึกษา วิศวกร นักการเงิน นักบัญชีพ่อค้า/แม่ค้าเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

4.1.3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นจะ
พิจารณาจากรายได้ส าหรับใช้จ่าย เงินออมและสินทรัพย์ หนี้สิน อ านาจในการกู้ยืม ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้จ่าย
และการออม เป็นต้น 

4.1.4) รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คนแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมาจากวัฒนธรรมย่อย 
ช้ันทางสังคม หรืออาชีพเดียวกันก็ตามแต่ก็อาจจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันได้ซึ่งจะมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยรูปแบบการด า เนินชีวิตนั้นจะวัดจากกิจกรรม  (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 

4.1.5) บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (Personality and Self-Concept)
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคนแต่ละคนท่ีสะท้อนถึงความเป็น
ตัวตนของบุคคลนั้น ๆ แนวความคิดของตนเอง (Self-Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 
คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคลิกภาพนั้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค เช่น คนท่ีมีความมั่นใจในตัวเองจะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าส้ันกว่าคนท่ีไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
บุคลิกภาพจะถูกมองจากด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence)  การมีอ านาจเหนือคนอื่น 
(Dominance) การชอบเข้าสังคม (Social Ability)และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

4.2) ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความต้องการและพฤติกรรม
ของมนุษย์ เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง
โดยเฉพาะ ประกอบด้วย  

4.2.1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการและ
พฤติกรรมของคนโดยเด็กท่ีก าลังเติบโตจะได้รับอิทธิพลของค่านิยม (Values) การรับรู้  (Perceptions) 
ความชอบ (Preferences) และพฤติกรรม (Behaviors) มาจากครอบครัวและสถาบันท่ีส าคัญ ๆ เช่น โรงเรียน 
เป็นต้น 

4.2.2) วัฒนธรรมย่อย ในแต่ละวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อย ๆ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันออกไปซึ่งจะน าไปสู่การแบ่งส่วนตลาด และการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด  
(4 P's) ท่ีแตกต่างกันออกไปประกอบด้วยเช้ือชาติ สัญชาติ เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ ลาว เป็นต้น 
ศาสนา เช่น พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ เป็นต้น  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
ภาคใต้ เป็นต้น 

4.2.3) ช้ันทางสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นล าดับขั้นท่ี
แตกต่างกัน โดยอาศัยตัวแปรต่าง ๆ อาทิ รายได้ อาชีพ การศึกษา ความมั่ งค่ัง แหล่งท่ีพักอาศัย เป็นต้น ซึ่ง
โดยท่ัวไปสามารถแบ่งลักษณะช้ันทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ ได้แก่ 

ช้ันท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วย ผู้ท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกอง
เงินกองทอง 

ช้ันท่ี 2 Lower–Upper Class เป็นช้ันของคนรวยหน้าใหม่บุคคลเหล่านี้เป็นผู้
ยิ่งใหญ่ในวงการบริหารเป็นผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดในจ านวนช้ันท้ังหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี 
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(2.1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก
ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นต้น 

(2.2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามส่ือ
ต่าง ๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

(2.3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้า
หรือบริการจากส่ือมวลชนหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

(2.4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาก่อน 

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 
แล้วในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้นผู้บริโภคต้องก าหนด
เกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ถ้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อรถยนต์จะมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา 
เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ การตกแต่งภายใน-ภายนอก บริการหลังการขาย ราคาขายต่อ เป็นต้น 

(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว
ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ตรายี่ห้อท่ีซื้อ ร้านค้าท่ีซื้อ 
ปริมาณท่ีซื้อ เวลาท่ีซื้อ และวิธีการในการช าระเงิน 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อซึ่ง
ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกับส่ิงท่ีคาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้า
หรือบริการท่ีได้รับจริงตรงกับท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ
บริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ าหรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามท่ี
คุณค่าท่ีได้รับจริงต่ ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกค้าจะ
เปล่ียนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันและมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ ด้วย  จากเหตุนี้นักการตลาดจึง
ต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากท่ีลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วโดยอาจจะท าผ่านการ
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจหรือจัดต้ังศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 

4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมีเป้าหมายเพื่อทราบถึงลักษณะของผู้บริโภค

และความต้องการทางด้านต่าง ๆ น าไปสู่การจัดส่วนประสมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนองความต้องการของ
ผู้ซื้อท่ีเป็นเป้าหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยพฤติกรรมของผู้ซื้อนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา ดังนี้ (Kotler, 2003) 

4.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
4.1.1) อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต (Age and Stage in The Life Cycle) คนจะซื้อ

สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นรสนิยมในการซื้อสินค้า เช่น เส้ือผ้า อาหาร รถยนต์ 
เฟอร์นิเจอร์ หรือกิจกรรมยามว่างจะมีความสัมพันธ์กับอายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต เช่น สินค้าประเภท
อาหาร เมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นจะนิยมรับประทานอาหารประเภท Fast Food แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะให้
ความส าคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น หรือกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่นคือการดูหนังฟังเพลง 
ร้องคาราโอเกะ แต่กิจกรรมยามว่างของวัยผู้ใหญ่อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เข้าวัด
ท าบุญสวดมนต์ เป็นต้น 
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4.1.2) อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคท่ีอยู่ในอาชีพท่ีแตกต่างกันความต้องการในการใช้
สินค้าหรือบริการก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักการตลาดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของบุคคลท่ีอยู่ในแต่ละสาขาอาชีพได้ เช่น เครื่องคิดเลขก็จะมีการออกแบบให้มีรุ่นเพื่อให้ผู้บริโภคแต่
ละอาชีพ เช่น นักเรียน/นักศึกษา วิศวกร นักการเงิน นักบัญชีพ่อค้า/แม่ค้าเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

4.1.3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นจะ
พิจารณาจากรายได้ส าหรับใช้จ่าย เงินออมและสินทรัพย์ หนี้สิน อ านาจในการกู้ยืม ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้จ่าย
และการออม เป็นต้น 

4.1.4) รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คนแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมาจากวัฒนธรรมย่อย 
ช้ันทางสังคม หรืออาชีพเดียวกันก็ตามแต่ก็อาจจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันได้ซึ่งจะมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยรูปแบบการด า เนินชีวิตนั้นจะวัดจากกิจกรรม  (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 

4.1.5) บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (Personality and Self-Concept)
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคนแต่ละคนท่ีสะท้อนถึงความเป็น
ตัวตนของบุคคลนั้น ๆ แนวความคิดของตนเอง (Self-Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 
คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคลิกภาพนั้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค เช่น คนท่ีมีความมั่นใจในตัวเองจะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าส้ันกว่าคนท่ีไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
บุคลิกภาพจะถูกมองจากด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence)  การมีอ านาจเหนือคนอื่น 
(Dominance) การชอบเข้าสังคม (Social Ability)และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

4.2) ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความต้องการและพฤติกรรม
ของมนุษย์ เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง
โดยเฉพาะ ประกอบด้วย  

4.2.1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการและ
พฤติกรรมของคนโดยเด็กท่ีก าลังเติบโตจะได้รับอิทธิพลของค่านิยม (Values) การรับรู้  (Perceptions) 
ความชอบ (Preferences) และพฤติกรรม (Behaviors) มาจากครอบครัวและสถาบันท่ีส าคัญ ๆ เช่น โรงเรียน 
เป็นต้น 

4.2.2) วัฒนธรรมย่อย ในแต่ละวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อย ๆ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันออกไปซึ่งจะน าไปสู่การแบ่งส่วนตลาด และการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด  
(4 P's) ท่ีแตกต่างกันออกไปประกอบด้วยเช้ือชาติ สัญชาติ เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ ลาว เป็นต้น 
ศาสนา เช่น พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ เป็นต้น  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
ภาคใต้ เป็นต้น 

4.2.3) ช้ันทางสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นล าดับขั้นท่ี
แตกต่างกัน โดยอาศัยตัวแปรต่าง ๆ อาทิ รายได้ อาชีพ การศึกษา ความมั่ งค่ัง แหล่งท่ีพักอาศัย เป็นต้น ซึ่ง
โดยท่ัวไปสามารถแบ่งลักษณะช้ันทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ ได้แก่ 

ช้ันท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วย ผู้ท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกอง
เงินกองทอง 

ช้ันท่ี 2 Lower–Upper Class เป็นช้ันของคนรวยหน้าใหม่บุคคลเหล่านี้เป็นผู้
ยิ่งใหญ่ในวงการบริหารเป็นผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดในจ านวนช้ันท้ังหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี 
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ช้ันท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วย ชาย-หญิงท่ีประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพต่าง ๆ สมาชิกช้ันนี้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม 

ช้ันท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบด้วยพวก
ท่ีไม่ใช่ฝ่ายบริหารเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนั่งโต๊ะระดับต่ า 

ช้ันท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวกจนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ ชนช้ันท างานเป็นช้ัน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในช้ันทางสังคม 

ช้ันท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วย คนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่ม
ชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มน้อยสมาชิกท่ีอยู่ในช้ันทางสังคมเดียวกันก็จะมีค่านิยม ความสนใจ 
และพฤติกรรมท่ีคล้าย ๆ กัน  

ช้ันทางสังคมท่ีแตกต่างกันจะน าไปสู่ความชอบในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าท่ี
แตกต่างกันไปด้วย เช่น กลุ่มคนช้ันสูงส่วนใหญ่จะใช้เส้ือผ้า Brand Name กิจกรรมยามว่างต้องไปเล่นกอล์ฟ
หรือออกงานสังคม ขับรถยนต์ราคาแพง เช่น Benz BMW Jaguar เป็นต้น 

ช้ันทางสังคม มีลักษณะส าคัญดังนี้ คนท่ีอยู่ในช้ันทางสังคมเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะ
มีพฤติกรรมเหมือนกัน  คนจะได้รับต าแหน่งท่ีสูงกว่า ต่ ากว่าตามช้ันทางสังคม  ช้ันทางสังคมช้ีให้เห็นถึงกลุ่ม
ของตัวแปรต่าง ๆ เช่น อาชีพ รายได้ ความมั่งค่ัง การศึกษา มากกว่าท่ีจะใช้เพียงแค่ตัวแปรเดียว คนแต่ละคน
สามารถเปล่ียนช้ันทางสังคมให้สูงขึ้นหรือต่ าลงได้ตลอดช่วงชีวิตของเขา 

4.3) ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ซื้อ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือ
พฤติกรรมของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

4.3.1) กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคทางตรงและมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า แบ่งเป็น  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีมีการติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอและมีรูปแบบการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็น
ต้น และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) มีการติดต่อกันแบบนาน ๆ ครั้ง และมีรูปแบบการติดต่อแบบเป็น
ทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มทางการค้า เป็นต้น 

4.3.2) กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Groups) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมไม่ได้มี
การรู้จักเป็นการส่วนตัว แบ่งเป็น กลุ่มใฝ่ฝัน (Aspirational Groups) บุคคลท่ีบุคคลอื่นต้องการจะเป็นเหมือน 
เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ พิ ธีกร นักกีฬาท่ีมี ช่ือเสียง เป็นต้น  กลุ่มไม่พึ งปรารถนา 
(dissociative groups) บุคคลท่ีค่านิยมหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลอื่นปฏิเสธ โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล 
3 ทางด้วยกัน คือ กลุ่มอ้างอิงท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ๆ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
และแนวความคิดส่วนของตนเอง และมีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  

4.4) ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 
4.4.1) การจูงใจ (Motivation) เป็นพลังกระตุ้นหรือพลังผลักดันท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่ง

กระตุ้นให้บุคคลกระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยอาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคลหรืออาจ
ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ส่วนประสมการตลาด (4 P's) วัฒนธรรม หรือช้ันทางสังคม เป็นต้น 

4.4.2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลท าการคัดเลือก จัดระเบียบและ
ตีความหมายของข้อมูล เพื่อก าหนดเป็นภาพท่ีมีความหมายข้ึนมามี 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับข้อมูล การ
เลือกสนใจข้อมูล การเลือกตีความข้อมูล และการเลือกท่ีจะจดจ าข้อมูล 
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4.4.3) การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของคนท่ีเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของคนแต่ละคนซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

4.4.4) ความ เช่ือและทัศนคติ  (Beliefs and Attitudes) ความ เช่ือ  (Beliefs)  เป็ น
ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความคิดเห็นทัศนคติ  (Attitudes)  เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล  ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ท้ังความเช่ือและทัศนคติจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคอาจจะมีความเช่ือ
และทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ดังนั้นหน้าท่ีของนักการตลาด คือ การส่ือสารเพื่อแก้ไขความเช่ือและทัศนคติเหล่านั้น 

5) ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
5.1) เพื่อช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
5.2) เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
5.3) เพื่อช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท าได้ดีขึ้น 
5.4) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรง

กับชนิดของสินค้าท่ีต้องการ 
5.5) เพื่อช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน 

 

สรุปจากแนวคิดทฤษฎีส าหรับการวิจัยครั้งนี้ในด้านการผลิตจะประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ตามหลักการนิยามต้นทุนการผลิตของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในด้านการตลาด
จะเลือกใช้หลักการวิเคราะห์การตลาดวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของระบบตลาด (Marketing System 
Approach) เป็น 3 ส่วน ท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ได้แก่ การศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างการตลาด (Structure) 
ระบบพฤติกรรมการตลาด (Behavioral System) และผลการด าเนินงานของตลาด (Performance) ซึ่งเลือก
วิธีการการวิเคราะห์ผลก าไรและต้นทุนการตลาดของหน่วยธุรกิจ และในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจะใช้แนวคิด
พฤติกรรมผู้บริโภคและหลักการส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
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ช้ันท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วย ชาย-หญิงท่ีประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพต่าง ๆ สมาชิกช้ันนี้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม 

ช้ันท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบด้วยพวก
ท่ีไม่ใช่ฝ่ายบริหารเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนั่งโต๊ะระดับต่ า 

ช้ันท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวกจนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ ชนช้ันท างานเป็นช้ัน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในช้ันทางสังคม 

ช้ันท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วย คนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่ม
ชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มน้อยสมาชิกท่ีอยู่ในช้ันทางสังคมเดียวกันก็จะมีค่านิยม ความสนใจ 
และพฤติกรรมท่ีคล้าย ๆ กัน  

ช้ันทางสังคมท่ีแตกต่างกันจะน าไปสู่ความชอบในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าท่ี
แตกต่างกันไปด้วย เช่น กลุ่มคนช้ันสูงส่วนใหญ่จะใช้เส้ือผ้า Brand Name กิจกรรมยามว่างต้องไปเล่นกอล์ฟ
หรือออกงานสังคม ขับรถยนต์ราคาแพง เช่น Benz BMW Jaguar เป็นต้น 

ช้ันทางสังคม มีลักษณะส าคัญดังนี้ คนท่ีอยู่ในช้ันทางสังคมเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะ
มีพฤติกรรมเหมือนกัน  คนจะได้รับต าแหน่งท่ีสูงกว่า ต่ ากว่าตามช้ันทางสังคม  ช้ันทางสังคมช้ีให้เห็นถึงกลุ่ม
ของตัวแปรต่าง ๆ เช่น อาชีพ รายได้ ความมั่งค่ัง การศึกษา มากกว่าท่ีจะใช้เพียงแค่ตัวแปรเดียว คนแต่ละคน
สามารถเปล่ียนช้ันทางสังคมให้สูงขึ้นหรือต่ าลงได้ตลอดช่วงชีวิตของเขา 

4.3) ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ซื้อ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือ
พฤติกรรมของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

4.3.1) กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคทางตรงและมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า แบ่งเป็น  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีมีการติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอและมีรูปแบบการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็น
ต้น และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) มีการติดต่อกันแบบนาน ๆ ครั้ง และมีรูปแบบการติดต่อแบบเป็น
ทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มทางการค้า เป็นต้น 

4.3.2) กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Groups) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมไม่ได้มี
การรู้จักเป็นการส่วนตัว แบ่งเป็น กลุ่มใฝ่ฝัน (Aspirational Groups) บุคคลท่ีบุคคลอื่นต้องการจะเป็นเหมือน 
เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ พิธีกร นักกีฬาท่ีมี ช่ือเสียง เป็นต้น  กลุ่มไม่พึ งปรารถนา 
(dissociative groups) บุคคลท่ีค่านิยมหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลอื่นปฏิเสธ โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล 
3 ทางด้วยกัน คือ กลุ่มอ้างอิงท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ๆ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
และแนวความคิดส่วนของตนเอง และมีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  

4.4) ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 
4.4.1) การจูงใจ (Motivation) เป็นพลังกระตุ้นหรือพลังผลักดันท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่ง

กระตุ้นให้บุคคลกระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยอาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคลหรืออาจ
ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ส่วนประสมการตลาด (4 P's) วัฒนธรรม หรือช้ันทางสังคม เป็นต้น 

4.4.2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลท าการคัดเลือก จัดระเบียบและ
ตีความหมายของข้อมูล เพื่อก าหนดเป็นภาพท่ีมีความหมายข้ึนมามี 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับข้อมูล การ
เลือกสนใจข้อมูล การเลือกตีความข้อมูล และการเลือกท่ีจะจดจ าข้อมูล 
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4.4.3) การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของคนท่ีเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของคนแต่ละคนซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

4.4.4) ความ เช่ือและทัศนคติ  (Beliefs and Attitudes) ความ เช่ือ  (Beliefs)  เป็ น
ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความคิดเห็นทัศนคติ  (Attitudes)  เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล  ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ท้ังความเช่ือและทัศนคติจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคอาจจะมีความเช่ือ
และทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ดังนั้นหน้าท่ีของนักการตลาด คือ การส่ือสารเพื่อแก้ไขความเช่ือและทัศนคติเหล่านั้น 

5) ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
5.1) เพื่อช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
5.2) เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
5.3) เพื่อช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท าได้ดีขึ้น 
5.4) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรง

กับชนิดของสินค้าท่ีต้องการ 
5.5) เพื่อช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน 

 

สรุปจากแนวคิดทฤษฎีส าหรับการวิจัยครั้งนี้ในด้านการผลิตจะประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ตามหลักการนิยามต้นทุนการผลิตของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในด้านการตลาด
จะเลือกใช้หลักการวิเคราะห์การตลาดวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของระบบตลาด (Marketing System 
Approach) เป็น 3 ส่วน ท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการตลาด (Structure) 
ระบบพฤติกรรมการตลาด (Behavioral System) และผลการด าเนินงานของตลาด (Performance) ซึ่งเลือก
วิธีการการวิเคราะห์ผลก าไรและต้นทุนการตลาดของหน่วยธุรกิจ และในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจะใช้แนวคิด
พฤติกรรมผู้บริโภคและหลักการส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

 



บทท่ี 3 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

3.1 สินค้าเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3.1.1 สินค้าเกษตรอินทรีย์และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์   

สินค้าเกษตรอินทรีย์ หมายถึง สินค้าท่ีใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้จากผลิตผลทางการเกษตร
ท่ีมีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ท่ีเกื้อหนุน
ต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช้
วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic -
Modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็น
เกษตรอินทรีย์ และคุณภาพท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 

ประเภทของสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือผลผลิตเกษตรอินทรีย์สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท (ชยาพร 
วัฒนศิริ และคณะ 2553) คือ 

1) สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ียังไม่ได้รับรองมาตรฐาน  เป็นสินค้าท่ีผู้ผลิตเริ่มต้นท าการผลิตตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในระยะพัฒนาการผลิตแต่ยังไม่ได้สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ว่ามีการตรวจสอบติดตามภายในกลุ่มผู้ผลิตหรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานส่งเสริมในพื้นท่ี 

2) สินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน พื้นท่ีการผลิตท่ีขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเช่ือถือได้ และได้รับการรับรองว่าระบบการผลิตอยู่ใน
ระหว่าง “ระยะปรับเปล่ียน” ซึ่งถือเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยท่ัวไปช่วง
ระยะการปรับเปล่ียนของการผลิตพืชล้มลุก (ผักและพืชไร่) จะใช้เวลา 12 เดือน ส่วนการผลิตไม้ยืนต้นช่วง
ระยะการปรับเปล่ียนจะใช้เวลา 18 เดือน 

3) สินค้าเกษตรอินทรีย์รับรองมาตรฐาน ผลผลิตจากกระบวนการผลิตท่ีได้จากระบบการผลิตท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ สารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมี รวมถึงเป็นระบบท่ีเกื้อกูล
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยพื้นท่ีท าการผลิตได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผ่านระยะปรับเปล่ียนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก
จ าเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่ีประเทศผู้น าเข้ายอมรับและเช่ือถือ 

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นกิจกรรมด้านการจัดจ าหน่ายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ท้ังระบบ ผู้จัดจ าหน่ายเป็นผู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมด้านการผลิตสู่การบริโภค ดังนั้นผู้จัดจ าหน่าย
จึงจ าเป็นต้องเข้าใจข้อจ ากัดของการผลิตและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อีกท้ังยังต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคท่ีถูกต้องด้วย ในท่ีนี้การจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จะจ าแนกตามลักษณะของตลาด
ท่ีเป็นของผู้ผลิต และตลาดท่ีเป็นของผู้จ าหน่าย ดังนี้ 

1) ตลาดของผู้ผลิต หมายถึง ตลาดท่ีผู้ผลิตท าหน้าท่ีในการจัดจ าหน่ายด้วยตนเอง หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ตลาดท่ีผู้ผลิตใช้กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายแบบช่องทางตรง (Direct Channel) ตลาดของผู้ผลิตสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1) ตลาดระบบสมาชิก เป็นรูปแบบตลาดท่ีเช่ือมต่อโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย
เน้นการมีส่วนร่วมกันในการวางแผนการผลิตและตกลงราคากันล่วงหน้า โดยผู้บริโภคจะช าระเงินให้กับผู้ผลิต
ล่วงหน้าด้วย และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจะถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรงหรือผู้บริโภคท่ีอยู่ใกล้เคียงจะเป็น



บทท่ี 3 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

3.1 สินค้าเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3.1.1 สินค้าเกษตรอินทรีย์และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์   

สินค้าเกษตรอินทรีย์ หมายถึง สินค้าท่ีใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้จากผลิตผลทางการเกษตร
ท่ีมีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ท่ีเกื้อหนุน
ต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช้
วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic -
Modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็น
เกษตรอินทรีย์ และคุณภาพท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 

ประเภทของสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือผลผลิตเกษตรอินทรีย์สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท (ชยาพร 
วัฒนศิริ และคณะ 2553) คือ 

1) สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ียังไม่ได้รับรองมาตรฐาน  เป็นสินค้าท่ีผู้ผลิตเริ่มต้นท าการผลิตตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในระยะพัฒนาการผลิตแต่ยังไม่ได้สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ว่ามีการตรวจสอบติดตามภายในกลุ่มผู้ผลิตหรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานส่งเสริมในพื้นท่ี 

2) สินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน พื้นท่ีการผลิตท่ีขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเช่ือถือได้ และได้รับการรับรองว่าระบบการผลิตอยู่ใน
ระหว่าง “ระยะปรับเปล่ียน” ซึ่งถือเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยท่ัวไปช่วง
ระยะการปรับเปล่ียนของการผลิตพืชล้มลุก (ผักและพืชไร่) จะใช้เวลา 12 เดือน ส่วนการผลิตไม้ยืนต้นช่วง
ระยะการปรับเปล่ียนจะใช้เวลา 18 เดือน 

3) สินค้าเกษตรอินทรีย์รับรองมาตรฐาน ผลผลิตจากกระบวนการผลิตท่ีได้จากระบบการผลิตท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ สารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมี รวมถึงเป็นระบบท่ีเกื้อกูล
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยพื้นท่ีท าการผลิตได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผ่านระยะปรับเปล่ียนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก
จ าเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่ีประเทศผู้น าเข้ายอมรับและเช่ือถือ 

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นกิจกรรมด้านการจัดจ าหน่ายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ท้ังระบบ ผู้จัดจ าหน่ายเป็นผู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมด้านการผลิตสู่การบริโภค ดังนั้นผู้จัดจ าหน่าย
จึงจ าเป็นต้องเข้าใจข้อจ ากัดของการผลิตและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อีกท้ังยังต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคท่ีถูกต้องด้วย ในท่ีนี้การจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จะจ าแนกตามลักษณะของตลาด
ท่ีเป็นของผู้ผลิต และตลาดท่ีเป็นของผู้จ าหน่าย ดังนี้ 

1) ตลาดของผู้ผลิต หมายถึง ตลาดท่ีผู้ผลิตท าหน้าท่ีในการจัดจ าหน่ายด้วยตนเอง หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ตลาดท่ีผู้ผลิตใช้กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายแบบช่องทางตรง (Direct Channel) ตลาดของผู้ผลิตสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1) ตลาดระบบสมาชิก เป็นรูปแบบตลาดท่ีเช่ือมต่อโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย
เน้นการมีส่วนร่วมกันในการวางแผนการผลิตและตกลงราคากันล่วงหน้า โดยผู้บริโภคจะช าระเงินให้กับผู้ผลิต
ล่วงหน้าด้วย และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจะถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรงหรือผู้บริโภคท่ีอยู่ใกล้เคียงจะเป็น
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ผู้มารับด้วยตนเองก็ได้  ตลาดในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ผลิตมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสในการส่ือสาร
โดยตรงกับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคก็สามารถไปเยี่ยมเยือนฟาร์มของผู้ผลิตได้ด้วย 

1.2) ตลาดนัด เป็นตลาดท่ีมักจัดในสถานท่ีท่ีมีผู้บริโภคอยู่หนาแน่น ในการจัดตลาดนัดเกษตร
อินทรีย์จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของผู้ผลิตและสินค้าอยู่เสมอ ผู้จ าหน่ายในตลาดนัด
ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตท้ังส้ิน ซึ่งท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ตลาดนัดจะเปิด
เฉพาะวันท่ีก าหนดอาจใช้เวลาในการซื้อขายเพียงครึ่งวัน หรือท้ังวันก็ได้โดยผู้ผลิตจะมาจากหลายกลุ่ม เพื่อจะ
ได้มีผลผลิตท่ีหลากหลายมาจ าหน่าย 

2) ตลาดของผู้จ าหน่าย หมายถึง ตลาดท่ีผู้ผลิตใช้คนกลางในการจัดจ าหน่าย ซึ่งก็คือ ตลาดท่ีผู้ผลิต
ใช้กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายแบบช่องทางอ้อม (Indirect Channel) ดังนั้นในการกล่าวถึงตลาดประเภทนี้จึง
มุ่งเน้นท่ีคนกลางในการจัดจ าหน่าย ซึ่งสามารถจ าแนกแยกย่อยได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1) ร้านค้าเฉพาะด้าน หมายถึง ร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีส่งเสริมสุขภาพและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีท้ังแบบมีสาขาและแบบไม่มีสาขา ดังนี้ (1) ร้านค้าเฉพาะด้านแบบมีสาขา ท่ีเป็น
ร้านจ าหน่ายปลีกหรือส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นร้านแบบหลายสาขา (Chain Store) ตัวอย่าง ได้แก่  ร้านเล
ม่อนฟาร์ม เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสุขภาพแบบหลายสาขา ท่ีจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารแมค
โครไบโอติกเพื่อสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์  ร้านเอเดนเป็นร้านจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารจากธรรมชาติมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีประชานุกูล และสาขาท่ีตลาด อตก. รวมท้ัง
ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง ภูเก็ต ขอนแก่น และอุบลราชธานี  
เป็นต้น (2) ร้านค้าเฉพาะด้านแบบไม่มีสาขา เป็นร้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นร้านเด่ียว ปัจจุบันส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัด สินค้ามักเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปจากผัก ผลไม้ ข้าว 
และสมุนไพรต่าง ๆ  

2.2) ร้านค้าท่ัวไป ปัจจุบันร้านค้าท่ัวไปท่ีมีบทบาทต่อการจัดจ าหน่ายสินค้า ได้แก่ ร้านค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีอยู่หลายประเภทท่ีส าคัญคือ ซูเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาน์สโตร์ และเนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะในเมืองนิยมการจับจ่ายสินค้าในร้านค้าสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ท าให้ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็มีแนวโน้มในการเติบโตในร้านค้าสมัยใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าท่ีดีปลอดภัยต่อสุขภาพและรักษาส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างร้านค้าสมัยใหม่ท่ีจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์ เทสโกโลตัส โกลเด้นเพลส วิลล่ามาร์เก็ต เอ็มโพเรียม 
และสยามพารากอน 

3.1.2 แนวทางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นควรเริ่มท่ีเกษตรกรหรือ

ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของแต่ละมาตรฐาน เช่น หากสนใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000) ศึกษาข้อก าหนดในแต่ละขั้นตอนและยื่นใบสมัคร จากนั้นขอการ
รับรองจากหน่วยรับรอง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น เมื่อได้รับการ
รับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แล้วท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลายของพืชและสัตว์ 
2) พัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติภายในพื้นท่ีการเกษตร 
3) ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ าด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยพืชสด อย่างต่อเนื่อง 
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4) รักษาความสมดุลย์ของธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 
5) ป้องกันและหลีกเล่ียงการปฎิบัติท่ีท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
6) ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปท่ีเป็นวิถีธรรมชาติประหยัดพลังงาน และ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
7) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตร และระบบนิเวศรอบข้าง รวมท้ัง

อนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืช และสัตว์ป่า 
8) รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตแปรรูป เก็บรักษา และจ าหน่าย 
9) หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิตแปรรูปและเก็บรักษา 
10) ผลผลิต ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ 

GMO 
11) ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี 

3.1.3 แนวทางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS) 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ด าเนินโครงการสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีเช่ือถือได้
ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและสร้างความเช้ือม่ัน โดย มกอช. ได้จัดประชุมหารือโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและสถานท่ีจ าหน่ายขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมท้ังโมเดิร์นเทรด แล้ว เมื่อวันท่ี 16 และ 27 
มิถุนายน 2560 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้สินค้าท่ีได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee Systems: PGS) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องเป็นระบบ PGS ท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี มกอช. ก าหนด หรือเป็นระบบ PGS ท่ีได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ (http://www.acfs.go.th/pgs-acfs.php)  

1) เป็นระบบ PGS ที่อ้างอิงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศหรือสากล ได้แก่ 
1.1) มาตรฐานประเทศไทย ได้แก่  มกษ. 9000 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
1.2) มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex, IFOAM หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
1.3) มาตรฐานกลุ่มประเทศหรือมาตรฐานประเทศท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศและเป็นท่ียอมรับ และมีสินค้าท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจ าหน่ายอย่างแพร่หลายใน
ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น กรณีมาตรฐานอื่นนอกจากนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไ 

2) มีการควบคุมภายในส าหรับการรับรองแบบกลุ่มที่ มีประสิทธิภาพ  ท่ีอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย โครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่ม เอกสารระบบคุณภาพการด าเนินงานของกลุ่ม การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต กฎระเบียบของกลุ่ม และการฝึกอบรมสมาชิก 

3) มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการตัดสินให้การรับรองของสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง มกอช. พิจารณา
แล้วเห็นชอบรายช่ือเครือข่าย PGS ท่ี มกอช. ให้การยอมรับส าหรับเข้าร่วมโครงการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐาน จ านวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 

3.1) เครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (Thai Organic Agriculture Foundation: TOAF) 
3.2) เครือข่ายของมูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดิน (Thai PGS Organic Plus) 
3.3) เครือข่ายของเลมอนฟาร์ม (Lemon Farm ORGANIC-PGS: LF-PGS) 
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ผู้มารับด้วยตนเองก็ได้  ตลาดในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ผลิตมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสในการส่ือสาร
โดยตรงกับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคก็สามารถไปเยี่ยมเยือนฟาร์มของผู้ผลิตได้ด้วย 

1.2) ตลาดนัด เป็นตลาดท่ีมักจัดในสถานท่ีท่ีมีผู้บริโภคอยู่หนาแน่น ในการจัดตลาดนัดเกษตร
อินทรีย์จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของผู้ผลิตและสินค้าอยู่เสมอ ผู้จ าหน่ายในตลาดนัด
ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตท้ังส้ิน ซึ่งท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ตลาดนัดจะเปิด
เฉพาะวันท่ีก าหนดอาจใช้เวลาในการซื้อขายเพียงครึ่งวัน หรือท้ังวันก็ได้โดยผู้ผลิตจะมาจากหลายกลุ่ม เพื่อจะ
ได้มีผลผลิตท่ีหลากหลายมาจ าหน่าย 

2) ตลาดของผู้จ าหน่าย หมายถึง ตลาดท่ีผู้ผลิตใช้คนกลางในการจัดจ าหน่าย ซึ่งก็คือ ตลาดท่ีผู้ผลิต
ใช้กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายแบบช่องทางอ้อม (Indirect Channel) ดังนั้นในการกล่าวถึงตลาดประเภทนี้จึง
มุ่งเน้นท่ีคนกลางในการจัดจ าหน่าย ซึ่งสามารถจ าแนกแยกย่อยได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1) ร้านค้าเฉพาะด้าน หมายถึง ร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีส่งเสริมสุขภาพและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีท้ังแบบมีสาขาและแบบไม่มีสาขา ดังนี้ (1) ร้านค้าเฉพาะด้านแบบมีสาขา ท่ีเป็น
ร้านจ าหน่ายปลีกหรือส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นร้านแบบหลายสาขา (Chain Store) ตัวอย่าง ได้แก่  ร้านเล
ม่อนฟาร์ม เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสุขภาพแบบหลายสาขา ท่ีจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารแมค
โครไบโอติกเพื่อสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์  ร้านเอเดนเป็นร้านจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารจากธรรมชาติมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีประชานุกูล และสาขาท่ีตลาด อตก. รวมท้ัง
ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง ภูเก็ต ขอนแก่น และอุบลราชธานี  
เป็นต้น (2) ร้านค้าเฉพาะด้านแบบไม่มีสาขา เป็นร้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นร้านเด่ียว ปัจจุบันส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัด สินค้ามักเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปจากผัก ผลไม้ ข้าว 
และสมุนไพรต่าง ๆ  

2.2) ร้านค้าท่ัวไป ปัจจุบันร้านค้าท่ัวไปท่ีมีบทบาทต่อการจัดจ าหน่ายสินค้า ได้แก่ ร้านค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีอยู่หลายประเภทท่ีส าคัญคือ ซูเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาน์สโตร์ และเนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะในเมืองนิยมการจับจ่ายสินค้าในร้านค้าสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ท าให้ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็มีแนวโน้มในการเติบโตในร้านค้าสมัยใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าท่ีดีปลอดภัยต่อสุขภาพและรักษาส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างร้านค้าสมัยใหม่ท่ีจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์ เทสโกโลตัส โกลเด้นเพลส วิลล่ามาร์เก็ต เอ็มโพเรียม 
และสยามพารากอน 

3.1.2 แนวทางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นควรเริ่มท่ีเกษตรกรหรือ

ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของแต่ละมาตรฐาน เช่น หากสนใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000) ศึกษาข้อก าหนดในแต่ละขั้นตอนและยื่นใบสมัคร จากนั้นขอการ
รับรองจากหน่วยรับรอง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น เมื่อได้รับการ
รับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แล้วท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลายของพืชและสัตว์ 
2) พัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติภายในพื้นท่ีการเกษตร 
3) ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ าด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยพืชสด อย่างต่อเนื่อง 
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4) รักษาความสมดุลย์ของธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 
5) ป้องกันและหลีกเล่ียงการปฎิบัติท่ีท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
6) ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปท่ีเป็นวิถีธรรมชาติประหยัดพลังงาน และ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
7) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตร และระบบนิเวศรอบข้าง รวมท้ัง

อนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืช และสัตว์ป่า 
8) รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตแปรรูป เก็บรักษา และจ าหน่าย 
9) หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิตแปรรูปและเก็บรักษา 
10) ผลผลิต ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ 

GMO 
11) ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี 

3.1.3 แนวทางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS) 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ด าเนินโครงการสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีเช่ือถือได้
ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและสร้างความเช้ือมั่น โดย มกอช. ได้จัดประชุมหารือโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและสถานท่ีจ าหน่ายขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมท้ังโมเดิร์นเทรด แล้ว เมื่อวันท่ี 16 และ 27 
มิถุนายน 2560 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้สินค้าท่ีได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee Systems: PGS) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องเป็นระบบ PGS ท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี มกอช. ก าหนด หรือเป็นระบบ PGS ท่ีได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ (http://www.acfs.go.th/pgs-acfs.php)  

1) เป็นระบบ PGS ที่อ้างอิงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศหรือสากล ได้แก่ 
1.1) มาตรฐานประเทศไทย ได้แก่  มกษ. 9000 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
1.2) มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex, IFOAM หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
1.3) มาตรฐานกลุ่มประเทศหรือมาตรฐานประเทศท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศและเป็นท่ียอมรับ และมีสินค้าท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจ าหน่ายอย่างแพร่หลายใน
ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น กรณีมาตรฐานอื่นนอกจากนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไ 

2) มีการควบคุมภายในส าหรับการรับรองแบบกลุ่มที่ มีประสิทธิภาพ  ท่ีอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย โครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่ม เอกสารระบบคุณภาพการด าเนินงานของกลุ่ม การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต กฎระเบียบของกลุ่ม และการฝึกอบรมสมาชิก 

3) มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการตัดสินให้การรับรองของสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง มกอช. พิจารณา
แล้วเห็นชอบรายช่ือเครือข่าย PGS ท่ี มกอช. ให้การยอมรับส าหรับเข้าร่วมโครงการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐาน จ านวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 

3.1) เครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (Thai Organic Agriculture Foundation: TOAF) 
3.2) เครือข่ายของมูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดิน (Thai PGS Organic Plus) 
3.3) เครือข่ายของเลมอนฟาร์ม (Lemon Farm ORGANIC-PGS: LF-PGS) 
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3.1.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดจันทบุรี 
ส าหรับเครือข่ายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของภาคตะวันออกจะมีรูปแบบท่ี

เข้มแข็งและด าเนินการมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผลิตผลไม้ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งมีข้อก าหนดท่ีเกิดจากสมาชิกในชุมชนเครือข่ายมาร่วมกันสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนตนเอง เรียกว่า “ปัถวีโมเดล” มีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 26 ปัถวีโมเดล 
1)ใช้ชีวิตตามหลัก เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
2) มีระยะปรับเปล่ียนสู่อินทรีย์ พืชผัก/สมุนไพรชันโรง 1 ปีผลไม้ 18 เดือน 
3) เล้ียงชันโรง 
4) เล้ียงตัวห้ าตัวเบียน 
5) ปลูกพืชสมุนไพร 
6) ท าระบบน้ า เพื่อบ าบัดน้ า/และให้ปุ๋ยทางน้ า 
7) ปลูกผักพื้นบ้าน 
8) มีสถานท่ีท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก สมุนไพรให้เพียงพอต่อการเกษตร 
9) ท าเตาถ่านน้ าส้มควันไม้ 
10) ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีฮอร์โมนสังเคราะห์ทางเคมี 
11) ปลูกไม้ป่า เพื่อกันลมกันชน กันแล้ง ระบบนิเวศ 
12) ท าแนวกันชนชัดเจนเพื่อป้องกันสารเคมีทางอากาศ ทางดิน 
13) เครื่องมือการเกษตรต้องไม่ให้ใครยืมใช้กับส่วนเคมี 
14) มีป้ายช่ือสวน 
15) ท าแนวทางเดิน เพื่อการท่องเท่ียว เพื่อการศึกษา 
16) มีสถานท่ีหลบแดดหลบฝนได้ 
17) มีสมุดเย่ียมชม สมุดบันทึกข้อมูลการผลิต ฯลฯ 
18) สัตว์เล้ียงต้องเป็นอิสระ 
19) มีความเป็นธรรมต่อแรงงาน 
20) เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ขนส่งต้องไม่ใช้ร่วมกับสวนเคมี 
21) การผลิตต้องประณีตแต่งดอก แต่งลูก ห่อผล เก็บเกี่ยว 
22) มีป้ายติดต้นทุเรียนช่ือ พันธุ์ วันออกดอก อายุเก็บเกี่ยว (เงาะ มังคุด ลองกอง) 
23) เป็นสมาชิกกองทุนและสวัสดิการชุมชนปัถวี 
24) เข้าร่วมกับกิจกรรมวันท่ี 20 ของทุกเดือน (แล้วแต่เหมาะสม) 
25) สวนต้องมีความสะอาด  
26) ไม่ให้ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลพ่นยาฆ่าหญ้า /และเขตชุมชน 

ต่อมาเกิดเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้ท่ีมีความสนใจในการผลิตผลไม้อินทรีย์เพิ่มข้ึนจึงเกิดการสร้างระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน 
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ภาคประชาสังคมมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัด
จันทบุรี ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญของระบบชุมชนรับรอง PGS ดังนี้ 

องค์ประกอบส าคัญของระบบชุมชนรับรอง PGS จังหวัดจันทบุรี 
1) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค ในหลักการพื้นฐานของ

ระบบชุมชนรับรองซึ่งการมีส่วนร่วม อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการการก็ได้ 
2) การมีส่วนร่วม (Participatory) ของผู้ท่ีสนใจในการบริโภค และการบริโภคผลผลิตเกษตร

อินทรีย์จากระบบนี้ หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง (ผู้ผลิต ท่ี
ปรึกษา ผู้บริโภค) ซึ่งท าให้ระบบมีความน่าเช่ือถือ เพราะการมีส่วนร่วมนี้ 

3) ความโปร่งใส (Transparency) ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงกลไกและ
กระบวนการในการตรวจรับรองท้ังหมดในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปกป้องข้อมูลท่ีอาจจะเป็นข้อมู ลส่วนตัว 
หรือข้อมูลท่ีเป็นความลับทางการค้า 

4) ความเช่ือมั่นต่อกัน (Trust) ระบบชุมชนรับรองต้ังอยู่บนฐานความเช่ือว่าเราสามารถเช่ือถือ
เกษตรกรได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ได้ 

5) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การ
รับรองผลผลิต และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์ 

6) ความเช่ือมโยงในแนวราบ (Horizontality) ท่ีเป็นการแบ่งปันอ านาจและความรับผิดชอบของ
ผู้คนท่ีเกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเพียง 2-3 คนเท่านั้น 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  
1) ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านหรือปราชญ์ เกษตรกรอื่น ๆ ท่ีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
2) มีความรู้ความเข้าใจในการท าและใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
3) มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภค 
4) ต้องมีการบันทึกข้อมูลการผลิตในฟาร์ม สามารถตรวจสอบได้ 
5) มีระยะปรับเปล่ียนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยพืชผัก สมุนไพร ระยะเวลา  

1 ปี ผลไม้ ระยะเวลา 18 เดือนหรือตามความเห็นของกรรมการ กรณีพื้นท่ีไม่เคยท าการเกษตรมาก่อน 
6) เครื่องมือการท าการเกษตร และเครื่องพ่นน้ าหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับการใช้สารเคมีทุก

ชนิดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งต้องไม่ใช้ร่วมกับผลผลิตท่ีใช้สารเคมี 
7) ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ในแปลงหรือส่ิงดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) 
8) สัตว์เล้ียงในฟาร์มต้องเล้ียงแบบอิสระไม่กักขังแต่มีขอบเขตท่ีเหมาะสม (ปศุสัตว์อินทรีย์) และ

ไม่ใช้สารปฏิชีวนะ 
9) มีการจัดการสถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุเหลือใช้จากการท าเกษตรให้มีระเบียบเรียบร้อย 

และสะอาด 
10) มีความประณีตในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดระบบคัดคุณภาพ 
11) ทุกสวนต้องปลูกไม้ป่าเสริมในสวนเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธรรมชาติ (ป่า 3 อย่าง

ประโยชน์ 4 อย่าง) โดยทุกสวนต้องปลูกสมุนไพรทางการเกษตรอย่างน้อย 5 ชนิด 
12) ในแปลงควรมีแหล่งบ าบัดน้ ากรณีใช้แหล่งน้ าจากภายนอก (ยกเว้นกรณีมีสระน้ าในพื้นท่ีของ

ตัวเอง) 
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3.1.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดจันทบุรี 
ส าหรับเครือข่ายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของภาคตะวันออกจะมีรูปแบบท่ี

เข้มแข็งและด าเนินการมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผลิตผลไม้ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งมีข้อก าหนดท่ีเกิดจากสมาชิกในชุมชนเครือข่ายมาร่วมกันสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนตนเอง เรียกว่า “ปัถวีโมเดล” มีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 26 ปัถวีโมเดล 
1)ใช้ชีวิตตามหลัก เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
2) มีระยะปรับเปล่ียนสู่อินทรีย์ พืชผัก/สมุนไพรชันโรง 1 ปีผลไม้ 18 เดือน 
3) เล้ียงชันโรง 
4) เล้ียงตัวห้ าตัวเบียน 
5) ปลูกพืชสมุนไพร 
6) ท าระบบน้ า เพื่อบ าบัดน้ า/และให้ปุ๋ยทางน้ า 
7) ปลูกผักพื้นบ้าน 
8) มีสถานท่ีท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก สมุนไพรให้เพียงพอต่อการเกษตร 
9) ท าเตาถ่านน้ าส้มควันไม้ 
10) ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีฮอร์โมนสังเคราะห์ทางเคมี 
11) ปลูกไม้ป่า เพื่อกันลมกันชน กันแล้ง ระบบนิเวศ 
12) ท าแนวกันชนชัดเจนเพื่อป้องกันสารเคมีทางอากาศ ทางดิน 
13) เครื่องมือการเกษตรต้องไม่ให้ใครยืมใช้กับส่วนเคมี 
14) มีป้ายช่ือสวน 
15) ท าแนวทางเดิน เพื่อการท่องเท่ียว เพื่อการศึกษา 
16) มีสถานท่ีหลบแดดหลบฝนได้ 
17) มีสมุดเย่ียมชม สมุดบันทึกข้อมูลการผลิต ฯลฯ 
18) สัตว์เล้ียงต้องเป็นอิสระ 
19) มีความเป็นธรรมต่อแรงงาน 
20) เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ขนส่งต้องไม่ใช้ร่วมกับสวนเคมี 
21) การผลิตต้องประณีตแต่งดอก แต่งลูก ห่อผล เก็บเกี่ยว 
22) มีป้ายติดต้นทุเรียนช่ือ พันธุ์ วันออกดอก อายุเก็บเกี่ยว (เงาะ มังคุด ลองกอง) 
23) เป็นสมาชิกกองทุนและสวัสดิการชุมชนปัถวี 
24) เข้าร่วมกับกิจกรรมวันท่ี 20 ของทุกเดือน (แล้วแต่เหมาะสม) 
25) สวนต้องมีความสะอาด  
26) ไม่ให้ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลพ่นยาฆ่าหญ้า /และเขตชุมชน 

ต่อมาเกิดเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้ท่ีมีความสนใจในการผลิตผลไม้อินทรีย์เพิ่มข้ึนจึงเกิดการสร้างระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน 
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ภาคประชาสังคมมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัด
จันทบุรี ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญของระบบชุมชนรับรอง PGS ดังนี้ 

องค์ประกอบส าคัญของระบบชุมชนรับรอง PGS จังหวัดจันทบุรี 
1) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค ในหลักการพื้นฐานของ

ระบบชุมชนรับรองซึ่งการมีส่วนร่วม อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการการก็ได้ 
2) การมีส่วนร่วม (Participatory) ของผู้ท่ีสนใจในการบริโภค และการบริโภคผลผลิตเกษตร

อินทรีย์จากระบบนี้ หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง (ผู้ผลิต ท่ี
ปรึกษา ผู้บริโภค) ซึ่งท าให้ระบบมีความน่าเช่ือถือ เพราะการมีส่วนร่วมนี้ 

3) ความโปร่งใส (Transparency) ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงกลไกและ
กระบวนการในการตรวจรับรองท้ังหมดในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปกป้องข้อมูลท่ีอาจจะเป็นข้อมู ลส่วนตัว 
หรือข้อมูลท่ีเป็นความลับทางการค้า 

4) ความเช่ือมั่นต่อกัน (Trust) ระบบชุมชนรับรองต้ังอยู่บนฐานความเช่ือว่าเราสามารถเช่ือถือ
เกษตรกรได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ได้ 

5) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การ
รับรองผลผลิต และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์ 

6) ความเช่ือมโยงในแนวราบ (Horizontality) ท่ีเป็นการแบ่งปันอ านาจและความรับผิดชอบของ
ผู้คนท่ีเกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเพียง 2-3 คนเท่านั้น 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  
1) ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านหรือปราชญ์ เกษตรกรอื่น ๆ ท่ีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
2) มีความรู้ความเข้าใจในการท าและใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
3) มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภค 
4) ต้องมีการบันทึกข้อมูลการผลิตในฟาร์ม สามารถตรวจสอบได้ 
5) มีระยะปรับเปล่ียนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยพืชผัก สมุนไพร ระยะเวลา  

1 ปี ผลไม้ ระยะเวลา 18 เดือนหรือตามความเห็นของกรรมการ กรณีพื้นท่ีไม่เคยท าการเกษตรมาก่อน 
6) เครื่องมือการท าการเกษตร และเครื่องพ่นน้ าหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับการใช้สารเคมีทุก

ชนิดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งต้องไม่ใช้ร่วมกับผลผลิตท่ีใช้สารเคมี 
7) ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ในแปลงหรือส่ิงดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) 
8) สัตว์เล้ียงในฟาร์มต้องเล้ียงแบบอิสระไม่กักขังแต่มีขอบเขตท่ีเหมาะสม (ปศุสัตว์อินทรีย์) และ

ไม่ใช้สารปฏิชีวนะ 
9) มีการจัดการสถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุเหลือใช้จากการท าเกษตรให้มีระเบียบเรียบร้อย 

และสะอาด 
10) มีความประณีตในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดระบบคัดคุณภาพ 
11) ทุกสวนต้องปลูกไม้ป่าเสริมในสวนเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธรรมชาติ (ป่า 3 อย่าง

ประโยชน์ 4 อย่าง) โดยทุกสวนต้องปลูกสมุนไพรทางการเกษตรอย่างน้อย 5 ชนิด 
12) ในแปลงควรมีแหล่งบ าบัดน้ ากรณีใช้แหล่งน้ าจากภายนอก (ยกเว้นกรณีมีสระน้ าในพื้นท่ีของ

ตัวเอง) 
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13) มีตัวชี้วัดบ่งบอกถึงระบบนิเวศในแปลง เช่น ผ้ึง ชันโรง แมลง หนอนพืชผัก เป็นต้น 
14) ควรทราบแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีมาจากภายนอกแปลงท่ีน ามาใช้ในพื้นท่ีการเกษตร 
15) มีมาตรการการป้องกันการปนเป้ือนจากสารเคมีจากสวนข้างเคียง เช่น การท าแนวกันชนท่ี

ชัดเจน เป็นต้น  
3.2 การจัดการระบบการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 

ปัจจุบันพื้นท่ีการผลิตผลไม้อินทรีย์ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง มี
พื้นท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 1,400 ไร่ ส่วนใหญ่
เป็นสวนผลไม้ผสมผสาน ท าให้มีการจัดการระบบการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ท่ีใกล้เคียงกัน 
ดังนี้ 

3.2.1 การเตรียมพื้นที่สวนผลไม้ในระยะปรับเปลี่ยน 
เกษตรกรภาคตะวันออกท่ีมีความต้ังใจและสนใจท าการผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์เพื่อขอรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องท าตามข้อก าหนดระยะเวลาการปรับเปล่ียนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เนื่องจากการเปล่ียนมาท าการเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องมีช่วงระยะเวลาเพียงพอในการฟื้นฟูให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ และสามารถสร้างระบบนิเวศท่ียั่งยืน รวมทั้ง ลดการปนเป้ือน ก่อนท่ีจะได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์
โดยระยะปรับเปล่ียนของการท าเกษตรอินทรีย์ของไม้ผลไม้ยืนต้น18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้ง
แรก โดยระยะการปรับเปล่ียน นับต้ังแต่ผู้ผลิตได้น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับการรับรองต่อ
หน่วยรับรอง ท้ังนี้โดยส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกในระยะปรับเปล่ียนการจะเริ่มท่ีเตรียมพื้นท่ีสวนผลไม้มี
ระยะเวลาเตรียมพื้นท่ีประมาณ 2 – 5 ปี ประกอบด้วย 

1) การท าแนวกันชน โดยปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เช่น ไม้ป่า กระถินเทพา 
ตะเคียน วาสนา จ าปาทอง ยางนา ยางพารา อโศกอินเดีย หมาก ไผ่ มะฮอกกานี มังคุด ระก า กล้วยป่า กล้วย
ตานี ซิกก้า หญ้าแฝก และหญ้าเนเปียปากช่อง เป็นต้น  

2) การขุดร่องน้ า ซึ่งบางสวนอาจจ าเป็นต้องท าการขุดร่องน้ าเป็นแนวกันชน หากสภาพพื้นท่ีสวนมี
การไหลของทางน้ าจากพื้นท่ีอื่นเพื่อกันการปนเป้ือน 

3) การงดใช้สารเคมีทุกชนิด ซึ่งเกษตรกรจะต้องใส่ใจศึกษาหาองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติในการ
ผลิตสารชีวภาพ สารทดแทนเคมี ยาสมุนไพร การจัดเขตกรรมในพื้นท่ีสวนผลไม้ให้เกิดการพึ่งพาเกื้อกูลกัน  

4) การจดบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นข้อท่ีเกษตรกรมักจะไม่ผ่านการตรวจประเมินรับรอง
แปลงเพราะไม่ค่อยจดบันทึกการใช้สารบ ารุงต่าง ๆ ในสวน 

5) การจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งควรจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบไม่ปะปนการ
การใช้สารเคมี 

3.2.2 การจัดการระบบการผลิตทุเรียนอินทรีย์   
1) ดิน และปุ๋ย 

- เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหาได้ง่าย เช่น ปุ๋ยหมักท้ังจากน้ าหมักจากปลา น้ าหมักดอกไม้ น้ าหมัก
เปลือกมังคุดอินทรีย์ เช้ือไตรโคเดอร์มา บิววาเรีย เป็นต้น 

- ใช้วัสดุอินทรีย์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นปุ๋ยสด เช่น เศษหญ้า และฟาง เป็นต้น 
-  เน้นการปลูกกล้วยหินเพื่อรักษาความชุ่มช้ืนของหน้าดิน 
- ปลูกพืชคลุมรอบ ๆ แปลงเกษตร เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนของหน้าดินไว้ 
- การให้ปุ๋ยทางดินควรให้เดือนละครั้ง ส่วนการให้ปุ๋ยน้ าอาจให้ 15 วันต่อครั้งก็ได้ 
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2) น้ า 
- จัดหาแหล่งน้ าท่ีไม่ปนเป้ือนให้เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าจากสระน้ าท่ีขุดเอง 
- หลีกเล่ียงการใช้น้ าท่ีมาจากแหล่งชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรมมารดผลไม้ในแปลงเกษตรซึ่ง

อาจท าให้ผลไม้เกิดการปนเป้ือนสารเคมีได้ 
3) อากาศ 

ส าหรับการปลูกพืชทุเรียนมักไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านมลพิษนัก แต่จะพบมากบริเวณพื้นท่ี
รอบชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ดังนั้น โอกาสท่ีทุเรียนจะปนเป้ือนสารเคมีจึงเป็นไปได้สูง แต่หากหลีกเล่ียง
ไม่ได้ให้ใช้แนวทางการปลูกไม้ยืนต้นไล่ระดับความสูงเป็นช้ันล้อมรอบแปลงเกษตรเพื่อเป็นเกาะก าบังฝุ่นหรือ
สารพิษ 

4) พืช และโรค/แมลง 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ก าจัดวัชพืชทุกชนิด 
- พริกไทยท่ีปลูก จะเก็บมาเป็นน้ าหมักจ าพวก พริก พริกไทย ดีปรี จะหมักเป็นน้ าหมักใช้เป็น

วิธีการไล่แมลง 
- ควรปลูกต้นดีปรีเชือกไว้ เพราะต้นดีปรีเชือกจะปล่อยกล่ินในตอนกลางคืน ด้วงหนวดยาวท่ี

ออกหากินกลางคืนไม่สามารถเกาะต้นทุเรียนได้เพราะมีกล่ินท่ีแมลงไม่ชอบ 
- ใช้เช้ือไตรโคเดอร์มาในการฉีดพ่นหรือเอาไปหมักกับปุ๋ยหมักหรือเอาไปหว่านลงพื้นแบบบาง ๆ 

เพื่อป้องกันเช้ือไพทอปโทรรา หรือเช้ือราต่าง ๆ เป็นต้น 
5) ผลผลิต 

- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเร่งการสุกของผลไม้ 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเคลือบผิวผลไม้ 

3.2.3 การจัดการระบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ 
1) ดิน และปุ๋ย 

- เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหาได้ง่าย ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ท้ังจากน้ าหมักจากปลา น้ าหมักดอกไม้ 
น้ าส้มควันไม้ช่วยป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าจากเช้ือรา กระตุ้นความต้านมานโรค เป็นต้น 

- พื้นท่ีดอน ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให้เรียบและขุดร่องระบายน้ าหากมีปัญหาน้ าท่วมขัง ถ้าเป็น
พื้นท่ีดอนท่ีเคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อนไม่ต้องไถพรวน ถ้าเป็นพื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีมีน้ าท่วมขังไม่มาก น าดินมาเทกอง
ตามผังปลูกสูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร แล้วปลูกมังคุดบนสันกลางของกองดิน พื้นท่ีมีน้ าท่วมขังมากควรยกร่อง
สวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ ากว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ าเข้า-ออก
อย่างดี 

2) น้ า 
- จัดหาแหล่งน้ าท่ีไม่ปนเป้ือนให้เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าจากสระน้ าท่ีขุดเอง 
- หลีกเล่ียงการใช้น้ าท่ีมาจากแหล่งชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรมมารดผลไม้ในแปลงเกษตรซึ่ง

อาจท าให้ผลไม้เกิดการปนเป้ือนสารเคมีได้ 
3) อากาศ 

ส าหรับการปลูกพืชมังคุดมักไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านมลพิษนัก แต่จะพบมากบริเวณพื้นท่ีรอบ
ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม แต่หากหลีกเล่ียงไม่ได้ให้ใช้แนวทางการปลูกไม้ยืนต้นไล่ระดับความสูงเป็นช้ัน
ล้อมรอบแปลงเกษตร เพื่อเป็นเกาะก าบังฝุ่นหรือสารพิษ 
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13) มีตัวชี้วัดบ่งบอกถึงระบบนิเวศในแปลง เช่น ผ้ึง ชันโรง แมลง หนอนพืชผัก เป็นต้น 
14) ควรทราบแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีมาจากภายนอกแปลงท่ีน ามาใช้ในพื้นท่ีการเกษตร 
15) มีมาตรการการป้องกันการปนเป้ือนจากสารเคมีจากสวนข้างเคียง เช่น การท าแนวกันชนท่ี

ชัดเจน เป็นต้น  
3.2 การจัดการระบบการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 

ปัจจุบันพื้นท่ีการผลิตผลไม้อินทรีย์ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง มี
พื้นท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 1,400 ไร่ ส่วนใหญ่
เป็นสวนผลไม้ผสมผสาน ท าให้มีการจัดการระบบการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ท่ีใกล้เคียงกัน 
ดังนี้ 

3.2.1 การเตรียมพื้นที่สวนผลไม้ในระยะปรับเปลี่ยน 
เกษตรกรภาคตะวันออกท่ีมีความต้ังใจและสนใจท าการผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์เพื่อขอรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องท าตามข้อก าหนดระยะเวลาการปรับเปล่ียนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เนื่องจากการเปล่ียนมาท าการเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องมีช่วงระยะเวลาเพียงพอในการฟื้นฟูให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ และสามารถสร้างระบบนิเวศท่ียั่งยืน รวมทั้ง ลดการปนเป้ือน ก่อนท่ีจะได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์
โดยระยะปรับเปล่ียนของการท าเกษตรอินทรีย์ของไม้ผลไม้ยืนต้น18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้ง
แรก โดยระยะการปรับเปล่ียน นับต้ังแต่ผู้ผลิตได้น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับการรับรองต่อ
หน่วยรับรอง ท้ังนี้โดยส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกในระยะปรับเปล่ียนการจะเริ่มท่ีเตรียมพื้นท่ีสวนผลไม้มี
ระยะเวลาเตรียมพื้นท่ีประมาณ 2 – 5 ปี ประกอบด้วย 

1) การท าแนวกันชน โดยปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เช่น ไม้ป่า กระถินเทพา 
ตะเคียน วาสนา จ าปาทอง ยางนา ยางพารา อโศกอินเดีย หมาก ไผ่ มะฮอกกานี มังคุด ระก า กล้วยป่า กล้วย
ตานี ซิกก้า หญ้าแฝก และหญ้าเนเปียปากช่อง เป็นต้น  

2) การขุดร่องน้ า ซึ่งบางสวนอาจจ าเป็นต้องท าการขุดร่องน้ าเป็นแนวกันชน หากสภาพพื้นท่ีสวนมี
การไหลของทางน้ าจากพื้นท่ีอื่นเพื่อกันการปนเป้ือน 

3) การงดใช้สารเคมีทุกชนิด ซึ่งเกษตรกรจะต้องใส่ใจศึกษาหาองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติในการ
ผลิตสารชีวภาพ สารทดแทนเคมี ยาสมุนไพร การจัดเขตกรรมในพื้นท่ีสวนผลไม้ให้เกิดการพึ่งพาเกื้อกูลกัน  

4) การจดบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นข้อท่ีเกษตรกรมักจะไม่ผ่านการตรวจประเมินรับรอง
แปลงเพราะไม่ค่อยจดบันทึกการใช้สารบ ารุงต่าง ๆ ในสวน 

5) การจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งควรจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบไม่ปะปนการ
การใช้สารเคมี 

3.2.2 การจัดการระบบการผลิตทุเรียนอินทรีย์   
1) ดิน และปุ๋ย 

- เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหาได้ง่าย เช่น ปุ๋ยหมักท้ังจากน้ าหมักจากปลา น้ าหมักดอกไม้ น้ าหมัก
เปลือกมังคุดอินทรีย์ เช้ือไตรโคเดอร์มา บิววาเรีย เป็นต้น 

- ใช้วัสดุอินทรีย์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นปุ๋ยสด เช่น เศษหญ้า และฟาง เป็นต้น 
-  เน้นการปลูกกล้วยหินเพื่อรักษาความชุ่มช้ืนของหน้าดิน 
- ปลูกพืชคลุมรอบ ๆ แปลงเกษตร เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนของหน้าดินไว้ 
- การให้ปุ๋ยทางดินควรให้เดือนละครั้ง ส่วนการให้ปุ๋ยน้ าอาจให้ 15 วันต่อครั้งก็ได้ 
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2) น้ า 
- จัดหาแหล่งน้ าท่ีไม่ปนเป้ือนให้เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าจากสระน้ าท่ีขุดเอง 
- หลีกเล่ียงการใช้น้ าท่ีมาจากแหล่งชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรมมารดผลไม้ในแปลงเกษตรซึ่ง

อาจท าให้ผลไม้เกิดการปนเป้ือนสารเคมีได้ 
3) อากาศ 

ส าหรับการปลูกพืชทุเรียนมักไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านมลพิษนัก แต่จะพบมากบริเวณพื้นท่ี
รอบชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ดังนั้น โอกาสท่ีทุเรียนจะปนเป้ือนสารเคมีจึงเป็นไปได้สูง แต่หากหลีกเล่ียง
ไม่ได้ให้ใช้แนวทางการปลูกไม้ยืนต้นไล่ระดับความสูงเป็นช้ันล้อมรอบแปลงเกษตรเพื่อเป็นเกาะก าบังฝุ่นหรือ
สารพิษ 

4) พืช และโรค/แมลง 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ก าจัดวัชพืชทุกชนิด 
- พริกไทยท่ีปลูก จะเก็บมาเป็นน้ าหมักจ าพวก พริก พริกไทย ดีปรี จะหมักเป็นน้ าหมักใช้เป็น

วิธีการไล่แมลง 
- ควรปลูกต้นดีปรีเชือกไว้ เพราะต้นดีปรีเชือกจะปล่อยกล่ินในตอนกลางคืน ด้วงหนวดยาวท่ี

ออกหากินกลางคืนไม่สามารถเกาะต้นทุเรียนได้เพราะมีกล่ินท่ีแมลงไม่ชอบ 
- ใช้เช้ือไตรโคเดอร์มาในการฉีดพ่นหรือเอาไปหมักกับปุ๋ยหมักหรือเอาไปหว่านลงพื้นแบบบาง ๆ 

เพื่อป้องกันเช้ือไพทอปโทรรา หรือเช้ือราต่าง ๆ เป็นต้น 
5) ผลผลิต 

- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเร่งการสุกของผลไม้ 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเคลือบผิวผลไม้ 

3.2.3 การจัดการระบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ 
1) ดิน และปุ๋ย 

- เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหาได้ง่าย ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ท้ังจากน้ าหมักจากปลา น้ าหมักดอกไม้ 
น้ าส้มควันไม้ช่วยป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าจากเช้ือรา กระตุ้นความต้านมานโรค เป็นต้น 

- พื้นท่ีดอน ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให้เรียบและขุดร่องระบายน้ าหากมีปัญหาน้ าท่วมขัง ถ้าเป็น
พื้นท่ีดอนท่ีเคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อนไม่ต้องไถพรวน ถ้าเป็นพื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีมีน้ าท่วมขังไม่มาก น าดินมาเทกอง
ตามผังปลูกสูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร แล้วปลูกมังคุดบนสันกลางของกองดิน พื้นท่ีมีน้ าท่วมขังมากควรยกร่อง
สวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ ากว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ าเข้า-ออก
อย่างดี 

2) น้ า 
- จัดหาแหล่งน้ าท่ีไม่ปนเป้ือนให้เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าจากสระน้ าท่ีขุดเอง 
- หลีกเล่ียงการใช้น้ าท่ีมาจากแหล่งชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรมมารดผลไม้ในแปลงเกษตรซึ่ง

อาจท าให้ผลไม้เกิดการปนเป้ือนสารเคมีได้ 
3) อากาศ 

ส าหรับการปลูกพืชมังคุดมักไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านมลพิษนัก แต่จะพบมากบริเวณพื้นท่ีรอบ
ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม แต่หากหลีกเล่ียงไม่ได้ให้ใช้แนวทางการปลูกไม้ยืนต้นไล่ระดับความสูงเป็นช้ัน
ล้อมรอบแปลงเกษตร เพื่อเป็นเกาะก าบังฝุ่นหรือสารพิษ 
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4) พืช และโรค/แมลง 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ก าจัดวัชพืชทุกชนิด 
- พ่นปุ๋ยน้ าชีวภาพสูตรบ ารุงต้น /ใบ (ปุ๋ยหมักปลาหรือหมักจากส่วนสีเขียวของพืช) ให้มังคุด

จนกระท่ังใบแก่แล้วจึงเปล่ียนไปใช้สูตรเร่งตาใบท่ีหมักจากยอดพืชกับสมุนไพรไล่แมลงเพื่อควบคุมจัดการไม่ให้
แมลงรบกวนใบอ่อน 

5) ผลผลิต 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเร่งการสุกของผลไม้ 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเคลือบผิวผลไม้ 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

4.1 ต้นทุนการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ในระยะการปรับเปลี่ยน 
4.1.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะการปรับเปล่ียน 

ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดจันทบุรี เฉล่ียไร่ละ 
20,807.07 บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,222.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 
15,584.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.90 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 7,450.12บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.81 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าดูแลรักษา และค่าเก็บเกี่ยวเฉล่ียไร่ละ 3,714.70 
บาท และ 1,429.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.85 และ 6.87 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุน
เงินสดและต้นทุนประเมิน พบว่า การท าทุเรียนอินทรีย์ของจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 
16,674.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.14 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 4,132.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 
ส่วนด้านผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 863.23 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 24.10 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ี
สวนกิโลกรัมละ 97.68 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 84,320.31 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
63,513.24 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 73.58 บาท เนื่องจากสัดส่วนส่วนใหญ่ผลผลิต
ทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีสามารถขายสู่ตลาดอินทรีย์ท่ีมีราคาท่ีสูงกว่าตลาดท่ัวไปจึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ี
เกษตรกรได้รับเป็นราคาท่ีเพิ่มขึ้นมาก (ตารางท่ี 4.1)  

ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 20,365.96 
บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,759.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 14,606.86 
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.72 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 6,452.40 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 26.77 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดูแลรักษา เฉล่ียไร่ละ 3,390.64 บาท และ 
2,208.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 และ 10.84 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสด
และต้นทุนประเมิน พบว่า การท าทุเรียนอินทรีย์ของตราดส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 16,645.97 
บาท คิดเป็นร้อยละ 81.73 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 3,719.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27 ส่วนด้าน
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 1,072.34 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.99 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวน
กิโลกรัมละ 39.44 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 42,293.09 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
21,927.13 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 20.45 บาท เนื่องจากสัดส่วนผลผลิตทุเรียน
อินทรีย์ของจังหวัดตราดน าไปขายสู่ตลาดท่ัวไปมากกว่าตลาดอินทรีย์ท าให้ทุเรียนอินทรีย์ถูกตัดเกรดตัดราคา
เพราะด้วยสภาพผิว รูปทรงของทุเรียนอินทรีย์ จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับลดลงเป็นราคาท่ีน าไปขาย
ในตลาดท่ัวไป แต่ถ้าสามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์น าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัด
ตราดไปสู่ตลาดอินทรีย์ให้เพิ่มข้ึนเพื่อได้รับราคาท่ีดีกว่าตลาดท่ัวไป (ตารางท่ี 4.2)  

ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดระยอง เฉล่ียไร่ละ 
17,590.60 บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 4,795.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.26 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 
12,795.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.74 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 4,227.56 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.03 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 2,067.95 บาท 
และ 1,923.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ 10.93 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงิน
สดและต้นทุนประเมิน พบว่า การท าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 
12,095.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.76 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 5,494.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.24 
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4) พืช และโรค/แมลง 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ก าจัดวัชพืชทุกชนิด 
- พ่นปุ๋ยน้ าชีวภาพสูตรบ ารุงต้น /ใบ (ปุ๋ยหมักปลาหรือหมักจากส่วนสีเขียวของพืช) ให้มังคุด

จนกระท่ังใบแก่แล้วจึงเปล่ียนไปใช้สูตรเร่งตาใบท่ีหมักจากยอดพืชกับสมุนไพรไล่แมลงเพื่อควบคุมจัดการไม่ให้
แมลงรบกวนใบอ่อน 

5) ผลผลิต 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเร่งการสุกของผลไม้ 
- หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเคลือบผิวผลไม้ 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

4.1 ต้นทุนการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ในระยะการปรับเปลี่ยน 
4.1.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะการปรับเปล่ียน 

ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดจันทบุรี เฉล่ียไร่ละ 
20,807.07 บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,222.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 
15,584.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.90 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 7,450.12บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.81 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าดูแลรักษา และค่าเก็บเกี่ยวเฉล่ียไร่ละ 3,714.70 
บาท และ 1,429.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.85 และ 6.87 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุน
เงินสดและต้นทุนประเมิน พบว่า การท าทุเรียนอินทรีย์ของจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 
16,674.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.14 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 4,132.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 
ส่วนด้านผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 863.23 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 24.10 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ี
สวนกิโลกรัมละ 97.68 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 84,320.31 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
63,513.24 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 73.58 บาท เนื่องจากสัดส่วนส่วนใหญ่ผลผลิต
ทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีสามารถขายสู่ตลาดอินทรีย์ท่ีมีราคาท่ีสูงกว่าตลาดท่ัวไปจึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ี
เกษตรกรได้รับเป็นราคาท่ีเพิ่มขึ้นมาก (ตารางท่ี 4.1)  

ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 20,365.96 
บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,759.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 14,606.86 
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.72 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 6,452.40 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 26.77 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดูแลรักษา เฉล่ียไร่ละ 3,390.64 บาท และ 
2,208.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 และ 10.84 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสด
และต้นทุนประเมิน พบว่า การท าทุเรียนอินทรีย์ของตราดส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 16,645.97 
บาท คิดเป็นร้อยละ 81.73 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 3,719.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27 ส่วนด้าน
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 1,072.34 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.99 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวน
กิโลกรัมละ 39.44 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 42,293.09 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
21,927.13 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 20.45 บาท เนื่องจากสัดส่วนผลผลิตทุเรียน
อินทรีย์ของจังหวัดตราดน าไปขายสู่ตลาดท่ัวไปมากกว่าตลาดอินทรีย์ท าให้ทุเรียนอินทรีย์ถูกตัดเกรดตัดราคา
เพราะด้วยสภาพผิว รูปทรงของทุเรียนอินทรีย์ จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับลดลงเป็นราคาท่ีน าไปขาย
ในตลาดท่ัวไป แต่ถ้าสามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์น าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัด
ตราดไปสู่ตลาดอินทรีย์ให้เพิ่มข้ึนเพื่อได้รับราคาท่ีดีกว่าตลาดท่ัวไป (ตารางท่ี 4.2)  

ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดระยอง เฉล่ียไร่ละ 
17,590.60 บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 4,795.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.26 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 
12,795.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.74 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 4,227.56 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.03 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 2,067.95 บาท 
และ 1,923.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ 10.93 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงิน
สดและต้นทุนประเมิน พบว่า การท าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 
12,095.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.76 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 5,494.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.24 
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ส่วนด้านผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 675.68 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.03 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ี
สวนกิโลกรัมละ 88.12 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 59,540.92 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
41,950.32 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 62.09 บาท เนื่องจากการผลิตทุเรียนอินทรีย์
ระยองมีค่าปุ๋ยไม่มากโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการ
ดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสวนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท าให้
ค่าแรงงานรายวัน (500 บาทต่อวัน) จะสูงกว่าค่าแรงงานภาคเกษตร แต่ด้วยสัดส่วนส่วนใหญ่ผลผลิตทุเรียน
อินทรีย์ไปขายสู่ตลาดอินทรีย์ท่ีมีบริษัทเอกชนท่ีให้การสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ ส่ังจองล่วงหน้าท าให้
เกษตรกรได้รับราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดท่ัวไป จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับเป็นราคาท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มี
ก าไรเพิ่มขึ้นถึงแม้ผลผลิตต่อไร่จะไม่มากก็ตาม (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี ในระยะการปรับเปลีย่น 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 4,132.10 11,452.18 15,584.28 
  1.1 ค่าแรงงาน 769.06 4,375.02 5,144.08 
    ดูแลรักษา 96.41 3,618.29 3,714.70 
    เก็บเกี่ยว 672.65 756.73 1,429.38 
  1.2 ค่าวัสดุ 3,092.72 6,327.95 9,420.67 
    ค่าปุ๋ย 1,426.01 6,024.11 7,450.12 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 99.33 221.97 321.30 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 116.59 22.53 139.12 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 626.41 0.00 626.41 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 10.09 33.63 43.72 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 814.29 25.71 840.00 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 270.32 749.21 1,019.53 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,222.79 5,222.79 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,339.01 2,339.01 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 513.10 513.10 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 503.88 503.88 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 1,866.80 1,866.80 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 4,132.10 16,674.97 20,807.07 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     24.10 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     863.23 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     97.68 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     84,320.31 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     63,513.24 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     73.58 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดตราด ในระยะการปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดตราด (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 3,719.99 10,886.87 14,606.86 
  1.1 ค่าแรงงาน 1,264.74 4,334.53 5,599.27 
    ดูแลรักษา 754.10 1,454.53 2,208.63 
    เก็บเกี่ยว 510.64 2,880.00 3,390.64 
  1.2 ค่าวัสดุ 2,211.89 5,840.11 8,052.00 
    ค่าปุ๋ย 1,479.15 4,973.25 6,452.40 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 0.00 408.51 408.51 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 206.30 206.30 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 357.72 204.26 561.98 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 17.02 0.00 17.02 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 358.00 47.79 405.79 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 243.36 712.23 955.59 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,759.10 5,759.10 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,465.96 2,465.96 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 902.07 902.07 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 603.62 603.62 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 1,787.45 1,787.45 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,719.99 16,645.97 20,365.96 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     18.99 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     1,072.34 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     39.44 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     42,293.09 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     21,927.13 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     20.45 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ส่วนด้านผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 675.68 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.03 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ี
สวนกิโลกรัมละ 88.12 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 59,540.92 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
41,950.32 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 62.09 บาท เนื่องจากการผลิตทุเรียนอินทรีย์
ระยองมีค่าปุ๋ยไม่มากโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการ
ดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสวนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท าให้
ค่าแรงงานรายวัน (500 บาทต่อวัน) จะสูงกว่าค่าแรงงานภาคเกษตร แต่ด้วยสัดส่วนส่วนใหญ่ผลผลิตทุเรียน
อินทรีย์ไปขายสู่ตลาดอินทรีย์ท่ีมีบริษัทเอกชนท่ีให้การสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ ส่ังจองล่วงหน้าท าให้
เกษตรกรได้รับราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดท่ัวไป จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับเป็นราคาท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มี
ก าไรเพิ่มขึ้นถึงแม้ผลผลิตต่อไร่จะไม่มากก็ตาม (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี ในระยะการปรับเปลีย่น 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 4,132.10 11,452.18 15,584.28 
  1.1 ค่าแรงงาน 769.06 4,375.02 5,144.08 
    ดูแลรักษา 96.41 3,618.29 3,714.70 
    เก็บเกี่ยว 672.65 756.73 1,429.38 
  1.2 ค่าวัสดุ 3,092.72 6,327.95 9,420.67 
    ค่าปุ๋ย 1,426.01 6,024.11 7,450.12 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 99.33 221.97 321.30 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 116.59 22.53 139.12 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 626.41 0.00 626.41 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 10.09 33.63 43.72 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 814.29 25.71 840.00 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 270.32 749.21 1,019.53 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,222.79 5,222.79 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,339.01 2,339.01 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 513.10 513.10 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 503.88 503.88 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 1,866.80 1,866.80 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 4,132.10 16,674.97 20,807.07 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     24.10 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     863.23 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     97.68 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     84,320.31 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     63,513.24 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     73.58 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดตราด ในระยะการปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดตราด (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 3,719.99 10,886.87 14,606.86 
  1.1 ค่าแรงงาน 1,264.74 4,334.53 5,599.27 
    ดูแลรักษา 754.10 1,454.53 2,208.63 
    เก็บเกี่ยว 510.64 2,880.00 3,390.64 
  1.2 ค่าวัสดุ 2,211.89 5,840.11 8,052.00 
    ค่าปุ๋ย 1,479.15 4,973.25 6,452.40 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 0.00 408.51 408.51 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 206.30 206.30 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 357.72 204.26 561.98 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 17.02 0.00 17.02 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 358.00 47.79 405.79 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 243.36 712.23 955.59 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,759.10 5,759.10 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,465.96 2,465.96 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 902.07 902.07 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 603.62 603.62 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 1,787.45 1,787.45 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,719.99 16,645.97 20,365.96 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     18.99 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     1,072.34 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     39.44 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     42,293.09 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     21,927.13 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     20.45 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดระยอง ในระยะการปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดระยอง (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 5,494.86 7,300.60 12,795.46 
  1.1 ค่าแรงงาน 2,136.82 4,158.69 6,295.51 
    ดูแลรักษา 848.21 3,379.35 4,227.56 
    เก็บเกี่ยว 1,288.61 779.34 2,067.95 
  1.2 ค่าวัสดุ 2,998.56 2,664.30 5,662.86 
    ค่าปุ๋ย 0.00 1,923.26 1,923.26 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 0.00 549.80 549.80 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 91.78 91.78 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 867.50 0.00 867.50 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 1,573.92 66.60 1,640.52 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 557.14 32.86 590.00 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 359.48 477.61 837.09 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 4,795.14 4,795.14 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,167.95 2,167.95 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 388.97 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 703.35 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 1,534.87 1,534.87 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 5,494.86 12,095.74 17,590.60 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     26.03 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     675.68 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     88.12 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     59,540.92 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     41,950.32 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     62.09 
ที่มา จากการส ารวจ 
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จากผลการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตรายจังหวัดสามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน 
การผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยอง) พบว่า ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 20,807.07 
บาท รองลงมาจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 20,365.96 และจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 17,590.60 บาท ตามล าดับ 
ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากับ 1,072.34 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี
มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 863.23 กิโลกรัม และจังหวัดระยองมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 675.68 กิโลกรัม ตามล าดับ 
ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อกิโลกรัมของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.03 บาท รองลงมาจังหวัด
จันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 24.10 บาท และจังหวัดตราดมต้ีนทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.99 บาท ตามล าดับ 

เนื่องจากการผลิตทุเรียนอินทรีย์จันทบุรีและตราดมีการดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยใกล้เคียงกัน แต่ 
การผลิตทุเรียนอินทรีย์ระยองมีค่าปุ๋ยไม่มากโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสวนอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองท าให้ค่าแรงงานรายวัน (500 บาทต่อวัน) จะสูงกว่าค่าแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งส่งผลให้ค่าดูแล
รักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดอื่น   

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคาทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีขายได้ราคาสูงท่ีสุด
เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.68 บาท รองลงมาจังหวัดระยองขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 88.12 บาท และจังหวัดตราดขาย
ได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 39.44 บาท ตามล าดับ เนื่องจากสัดส่วนผลผลิตทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดน าไปขายสู่
ตลาดท่ัวไปมากกว่าตลาดอินทรีย์ท าให้ทุเรียนอินทรีย์ถูกตัดเกรดตัดราคาเพราะด้วยสภาพผิว รูปทรงของ
ทุเรียนอินทรีย์ จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับลดลงเป็นราคาท่ีน าไปขายในตลาดท่ัวไป แต่ถ้าสามารถเพิ่ม
ช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์น าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดไปสู่ตลาดอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อ
ได้รับราคาท่ีดีกว่าตลาดท่ัวไป  แต่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่วนใหญ่ขายสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะหรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภคส่งผลให้ผลตอบแทนต่อไร่ของจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสูง
ท่ีสุดไร่ละ 84,320.31 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมีผลตอบแทนไร่ละ 59,540.92 บาท และจังหวัดตราดมี
ผลตอบแทนไร่ละ 42,293.09 บาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วทั้ง 3 จังหวัดมีก าไรต่อ
ไร่ค่อนข้างมาก โดยจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 63,513.24 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมี
ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 41,950.32 บาท และจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 21,927.13 บาท  หรือ
จังหวัดจันทบุรีมีก าไรกิโลกรัมละ 73.58 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 62.09 บาท และ
จังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัมละ 20.45 บาท ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดตราดสามารถขยายตลาดมาขายใน
ตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะหรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภคจะท าให้ได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นเพราะมี
ผลผลิตต่อไร่สูงสุด (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดระยอง ในระยะการปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์จังหวัดระยอง (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 5,494.86 7,300.60 12,795.46 
  1.1 ค่าแรงงาน 2,136.82 4,158.69 6,295.51 
    ดูแลรักษา 848.21 3,379.35 4,227.56 
    เก็บเกี่ยว 1,288.61 779.34 2,067.95 
  1.2 ค่าวัสดุ 2,998.56 2,664.30 5,662.86 
    ค่าปุ๋ย 0.00 1,923.26 1,923.26 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 0.00 549.80 549.80 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 91.78 91.78 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 867.50 0.00 867.50 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 1,573.92 66.60 1,640.52 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 557.14 32.86 590.00 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 359.48 477.61 837.09 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 4,795.14 4,795.14 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,167.95 2,167.95 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 388.97 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 703.35 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 1,534.87 1,534.87 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 5,494.86 12,095.74 17,590.60 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     26.03 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     675.68 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     88.12 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     59,540.92 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     41,950.32 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     62.09 
ที่มา จากการส ารวจ 
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จากผลการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตรายจังหวัดสามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน 
การผลิตทุเรียนอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยอง) พบว่า ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 20,807.07 
บาท รองลงมาจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 20,365.96 และจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 17,590.60 บาท ตามล าดับ 
ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากับ 1,072.34 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี
มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 863.23 กิโลกรัม และจังหวัดระยองมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 675.68 กิโลกรัม ตามล าดับ 
ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อกิโลกรัมของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.03 บาท รองลงมาจังหวัด
จันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 24.10 บาท และจังหวัดตราดมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.99 บาท ตามล าดับ 

เนื่องจากการผลิตทุเรียนอินทรีย์จันทบุรีและตราดมีการดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยใกล้เคียงกัน แต่ 
การผลิตทุเรียนอินทรีย์ระยองมีค่าปุ๋ยไม่มากโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสวนอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองท าให้ค่าแรงงานรายวัน (500 บาทต่อวัน) จะสูงกว่าค่าแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งส่งผลให้ค่าดูแล
รักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดอื่น   

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคาทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีขายได้ราคาสูงท่ีสุด
เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.68 บาท รองลงมาจังหวัดระยองขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 88.12 บาท และจังหวัดตราดขาย
ได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 39.44 บาท ตามล าดับ เนื่องจากสัดส่วนผลผลิตทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดน าไปขายสู่
ตลาดท่ัวไปมากกว่าตลาดอินทรีย์ท าให้ทุเรียนอินทรีย์ถูกตัดเกรดตัดราคาเพราะด้วยสภาพผิว รูปทรงของ
ทุเรียนอินทรีย์ จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับลดลงเป็นราคาท่ีน าไปขายในตลาดท่ัวไป แต่ถ้าสามารถเพิ่ม
ช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์น าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดไปสู่ตลาดอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อ
ได้รับราคาท่ีดีกว่าตลาดท่ัวไป  แต่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่วนใหญ่ขายสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะหรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภคส่งผลให้ผลตอบแทนต่อไร่ของจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสูง
ท่ีสุดไร่ละ 84,320.31 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมีผลตอบแทนไร่ละ 59,540.92 บาท และจังหวัดตราดมี
ผลตอบแทนไร่ละ 42,293.09 บาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วทั้ง 3 จังหวัดมีก าไรต่อ
ไร่ค่อนข้างมาก โดยจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 63,513.24 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมี
ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 41,950.32 บาท และจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 21,927.13 บาท  หรือ
จังหวัดจันทบุรีมีก าไรกิโลกรัมละ 73.58 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 62.09 บาท และ
จังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัมละ 20.45 บาท ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดตราดสามารถขยายตลาดมาขายใน
ตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะหรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภคจะท าให้ได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นเพราะมี
ผลผลิตต่อไร่สูงสุด (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ 3 จังหวัดภาคตะวันออก 
ในระยะการปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ (บาท/ไร่) 
จันทบุรี ตราด ระยอง 

1.ต้นทุนผันแปร 15,584.28 14,606.86 12,795.46 
  1.1 ค่าแรงงาน 5,144.08 5,599.27 6,295.51 
    ดูแลรักษา 3,714.70 2,208.63 4,227.56 
    เก็บเกี่ยว 1,429.38 3,390.64 2,067.95 
  1.2 ค่าวัสดุ 9,420.67 8,052.00 5,662.86 
    ค่าปุ๋ย 7,450.12 6,452.40 1,923.26 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 321.30 408.51 549.80 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 139.12 206.30 91.78 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 626.41 561.98 867.50 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 43.72 17.02 1,640.52 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 840.00 405.79 590.00 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 1,019.53 955.59 837.09 
2.ต้นทุนคงที่ 5,222.79 5,759.10 4,795.14 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 2,339.01 2,465.96 2,167.95 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 513.10 902.07 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 503.88 603.62 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 1,866.80 1,787.45 1,534.87 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 20,807.07 20,365.96 17,590.60 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 24.10 18.99 26.03 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 863.23 1,072.34 675.68 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม) 97.68 39.44 88.12 
7.ผลตอบแทนต่อไร่ 84,320.31 42,293.09 59,540.92 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 63,513.24 21,927.13 41,950.32 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม 73.58 20.45 62.09 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4.1.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะการปรับเปล่ียน 
ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 19,282.22 

บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,845.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.32 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 13,436.58 
บาท คิดเป็นร้อยละ 69.68 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 4,557.86 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.64 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 3,788.63 บาท และ 
2,312.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 และ 11.99 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสด
และต้นทุนประเมิน พบว่า การท ามังคุดอินทรีย์ของจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 10,929.54 
บาท คิดเป็นร้อยละ 56.68 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 8,352.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ส่วนด้าน
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 958.67 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 20.11 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวน
กิโลกรัมละ 43.63 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 41,826.77 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
22,544.55 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 23.52 บาท โดยการผลิตมังคุดอินทรีย์ของ
จังหวัดจันทบุรีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในภาคตะวันออกและมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีท่ี
เข็มแข็งมีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท าให้มี ศูนย์เรียนรู้การ
ท าเกษตรอินทรีย์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีการรวบรวมผลผลิต การเจรจาการตลาด และต่อยอดสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ สร้างแบรนด์ของกลุ่มเครือข่ายได้ (ตารางท่ี 4.5)  

ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 25,017.40 
บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 6,131.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.51 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 18,885.94 
บาท คิดเป็นร้อยละ 75.49 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 6,125.94 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 24.49 ของต้นทุนท้ังหมด รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 5,467.38 บาท และ 
2,279.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.85 และ 9.11 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสดและ
ต้นทุนประเมิน พบว่า การท ามังคุดอินทรีย์ของตราดส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 17,478.70 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 69.87 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 7,538.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.13 ส่วนด้านผลผลิต
ต่อไร่เท่ากับ 1,302.52 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.21 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนกิโลกรัม
ละ 45.12 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 58,769.70 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 33 ,752.30 
บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 25.91 บาท โดยเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัด
ตราดมีจ านวนสมาชิกน้อยรายท าให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างท่ัวถึงในการดูแลรักษาและบ ารุงด้วยปุ๋ยหมัก
หลายสูตรจึงท าให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิตท่ีเข้มแข็ง มีผลผลิตต่อไร่ท่ีสูง และมีการต่อยอดการผลิตสู่การ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดอินทรีย์เข้มข้น รวมท้ังการเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์และ
ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.6)  

ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 15,661.01 
บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,606.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.80 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 10,054.05 
บาท คิดเป็นร้อยละ 64.20 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 2,926.20 บาท คิด
เป็นร้อยละ 18.68 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าปุ๋ย และค่าเก็บเกี่ยวเฉล่ียไร่ละ 2,478.36 บาท และ 
1,972.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.83 และ 12.60 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสด
และต้นทุนประเมิน พบว่า การท ามังคุดอินทรีย์ของระยองส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 11,987.94 
บาท คิดเป็นร้อยละ 76.55 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 3,673.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.45 ส่วนด้าน
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 441.30 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 35.49 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวน
กิโลกรัมละ 45.56 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 20 ,105.63 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
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ตารางที่ 4.4 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ 3 จังหวัดภาคตะวันออก 
ในระยะการปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ (บาท/ไร่) 
จันทบุรี ตราด ระยอง 

1.ต้นทุนผันแปร 15,584.28 14,606.86 12,795.46 
  1.1 ค่าแรงงาน 5,144.08 5,599.27 6,295.51 
    ดูแลรักษา 3,714.70 2,208.63 4,227.56 
    เก็บเกี่ยว 1,429.38 3,390.64 2,067.95 
  1.2 ค่าวัสดุ 9,420.67 8,052.00 5,662.86 
    ค่าปุ๋ย 7,450.12 6,452.40 1,923.26 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 321.30 408.51 549.80 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 139.12 206.30 91.78 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 626.41 561.98 867.50 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 43.72 17.02 1,640.52 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 840.00 405.79 590.00 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 1,019.53 955.59 837.09 
2.ต้นทุนคงที่ 5,222.79 5,759.10 4,795.14 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 2,339.01 2,465.96 2,167.95 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 513.10 902.07 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 503.88 603.62 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 1,866.80 1,787.45 1,534.87 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 20,807.07 20,365.96 17,590.60 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 24.10 18.99 26.03 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 863.23 1,072.34 675.68 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม) 97.68 39.44 88.12 
7.ผลตอบแทนต่อไร่ 84,320.31 42,293.09 59,540.92 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 63,513.24 21,927.13 41,950.32 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม 73.58 20.45 62.09 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4.1.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะการปรับเปล่ียน 
ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 19,282.22 

บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,845.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.32 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 13,436.58 
บาท คิดเป็นร้อยละ 69.68 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 4,557.86 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.64 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 3,788.63 บาท และ 
2,312.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 และ 11.99 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสด
และต้นทุนประเมิน พบว่า การท ามังคุดอินทรีย์ของจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 10,929.54 
บาท คิดเป็นร้อยละ 56.68 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 8,352.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ส่วนด้าน
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 958.67 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 20.11 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวน
กิโลกรัมละ 43.63 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 41,826.77 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
22,544.55 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 23.52 บาท โดยการผลิตมังคุดอินทรีย์ของ
จังหวัดจันทบุรีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในภาคตะวันออกและมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีท่ี
เข็มแข็งมีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท าให้มี ศูนย์เรียนรู้การ
ท าเกษตรอินทรีย์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีการรวบรวมผลผลิต การเจรจาการตลาด และต่อยอดสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ สร้างแบรนด์ของกลุ่มเครือข่ายได้ (ตารางท่ี 4.5)  

ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 25,017.40 
บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 6,131.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.51 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 18,885.94 
บาท คิดเป็นร้อยละ 75.49 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 6,125.94 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 24.49 ของต้นทุนท้ังหมด รองลงมาเป็นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 5,467.38 บาท และ 
2,279.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.85 และ 9.11 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสดและ
ต้นทุนประเมิน พบว่า การท ามังคุดอินทรีย์ของตราดส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 17,478.70 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 69.87 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 7,538.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.13 ส่วนด้านผลผลิต
ต่อไร่เท่ากับ 1,302.52 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.21 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนกิโลกรัม
ละ 45.12 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 58,769.70 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 33 ,752.30 
บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 25.91 บาท โดยเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัด
ตราดมีจ านวนสมาชิกน้อยรายท าให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างท่ัวถึงในการดูแลรักษาและบ ารุงด้วยปุ๋ยหมัก
หลายสูตรจึงท าให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิตท่ีเข้มแข็ง มีผลผลิตต่อไร่ท่ีสูง และมีการต่อยอดการผลิตสู่การ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดอินทรีย์เข้มข้น รวมท้ังการเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์และ
ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.6)  

ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 15,661.01 
บาท โดยเป็นต้นทุนคงท่ีเฉล่ียไร่ละ 5,606.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.80 ต้นทุนผันแปรเฉล่ียไร่ละ 10,054.05 
บาท คิดเป็นร้อยละ 64.20 ของต้นทุนท้ังหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าดูแลรักษาเฉล่ียไร่ละ 2,926.20 บาท คิด
เป็นร้อยละ 18.68 ของต้นทุนท้ังหมด  รองลงมาเป็นค่าปุ๋ย และค่าเก็บเกี่ยวเฉล่ียไร่ละ 2,478.36 บาท และ 
1,972.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.83 และ 12.60 ของต้นทุนท้ังหมด ตามล าดับ หากพิจารณาต้นทุนเงินสด
และต้นทุนประเมิน พบว่า การท ามังคุดอินทรีย์ของระยองส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเมินเฉล่ียไร่ละ 11,987.94 
บาท คิดเป็นร้อยละ 76.55 และเป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ียไร่ละ 3,673.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.45 ส่วนด้าน
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 441.30 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 35.49 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวน
กิโลกรัมละ 45.56 บาท ท าให้มีผลตอบแทนไร่ละ 20 ,105.63 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 
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4,444.62 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 10.07 บาท เนื่องจากการผลิตมังคุดอินทรีย์ของ
จังหวัดระยองมีบางกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่ีมีการดูแลมังคุดอินทรีย์แบบเชิงทดลองใช้สารชีวภาพหรือแบบปล่อย
ตามธรรมชาติยังไม่ได้บ ารุงตามความต้องการของพืชส่งผลให้ผลผลิตมังคุดอินทรีย์ต่อไร่ของจังหวัดระยอง
ค่อนข้างน้อย อีกท้ังผู้ผลิตเป็นรายย่อยกระจายตัวยังไม่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดระยองในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันหรือพัฒนาต่อยอดในการรวบรวมผลผลิตสู่การเจรจาการตลาดซึ่งมีบางรายท่ีพัฒนา
เจรจากับบริษัทส่งออกได้แล้วแต่ปริมาณไม่เพียงพอ จึงควรสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดระยองเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกันท้ังการผลิต การตลาดและการรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิต (ตารางท่ี 4.7)  
 

ตารางที่ 4.5 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 8,352.68 5,083.90 13,436.58 
  1.1 ค่าแรงงาน 4,101.78 1,999.57 6,101.35 
    ดูแลรักษา 728.48 1,584.24 2,312.72 
    เก็บเกี่ยว 3,373.30 415.33 3,788.63 
  1.2 ค่าวัสดุ 3,704.46 2,751.74 6,456.20 
    ค่าปุ๋ย 2,826.41 1,731.45 4,557.86 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 106.05 726.47 832.52 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 16.46 238.41 254.87 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 367.25 0.00 367.25 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 300.69 31.12 331.81 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 87.60 24.29 111.89 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 546.44 332.59 879.03 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,845.64 5,845.64 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,212.92 2,212.92 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 513.10 513.10 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 503.88 503.88 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 2,615.74 2,615.74 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 8,352.68 10,929.54 19,282.22 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     20.11 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     958.67 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     43.63 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     41,826.77 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     22,544.55 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     23.52 
ที่มา จากการส ารวจ 
 
 

41 
 

ตารางที่ 4.6 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดตราด ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดตราด (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 7,538.70 11,347.24 18,885.94 
  1.1 ค่าแรงงาน 4,575.56 3,171.62 7,747.18 
    ดูแลรักษา 375.43 1,904.37 2,279.80 
    เก็บเกี่ยว 4,200.13 1,267.25 5,467.38 
  1.2 ค่าวัสดุ 2,469.95 7,433.28 9,903.23 
    ค่าปุ๋ย 855.55 5,270.39 6,125.94 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 209.46 856.34 1,065.80 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 1,240.31 1,240.31 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 663.18 0.00 663.18 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 572.89 33.12 606.01 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 168.87 33.12 201.99 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 493.19 742.34 1,235.53 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 6,131.46 6,131.46 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,304.77 2,304.77 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 902.07 902.07 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 603.62 603.62 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 2,321.00 2,321.00 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 7,538.70 17,478.70 25,017.40 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     19.21 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     1,302.52 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     45.12 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     58,769.70 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     33,752.30 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     25.91 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4,444.62 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) กิโลกรัมละ 10.07 บาท เนื่องจากการผลิตมังคุดอินทรีย์ของ
จังหวัดระยองมีบางกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่ีมีการดูแลมังคุดอินทรีย์แบบเชิงทดลองใช้สารชีวภาพหรือแบบปล่อย
ตามธรรมชาติยังไม่ได้บ ารุงตามความต้องการของพืชส่งผลให้ผลผลิตมังคุดอินทรีย์ต่อไร่ของจังหวัดระยอง
ค่อนข้างน้อย อีกท้ังผู้ผลิตเป็นรายย่อยกระจายตัวยังไม่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดระยองในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันหรือพัฒนาต่อยอดในการรวบรวมผลผลิตสู่การเจรจาการตลาดซึ่งมีบางรายท่ีพัฒนา
เจรจากับบริษัทส่งออกได้แล้วแต่ปริมาณไม่เพียงพอ จึงควรสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดระยองเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกันท้ังการผลิต การตลาดและการรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิต (ตารางท่ี 4.7)  
 

ตารางที่ 4.5 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 8,352.68 5,083.90 13,436.58 
  1.1 ค่าแรงงาน 4,101.78 1,999.57 6,101.35 
    ดูแลรักษา 728.48 1,584.24 2,312.72 
    เก็บเกี่ยว 3,373.30 415.33 3,788.63 
  1.2 ค่าวัสดุ 3,704.46 2,751.74 6,456.20 
    ค่าปุ๋ย 2,826.41 1,731.45 4,557.86 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 106.05 726.47 832.52 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 16.46 238.41 254.87 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 367.25 0.00 367.25 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 300.69 31.12 331.81 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 87.60 24.29 111.89 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 546.44 332.59 879.03 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,845.64 5,845.64 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,212.92 2,212.92 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 513.10 513.10 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 503.88 503.88 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 2,615.74 2,615.74 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 8,352.68 10,929.54 19,282.22 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     20.11 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     958.67 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     43.63 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     41,826.77 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     22,544.55 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     23.52 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.6 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดตราด ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดตราด (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 7,538.70 11,347.24 18,885.94 
  1.1 ค่าแรงงาน 4,575.56 3,171.62 7,747.18 
    ดูแลรักษา 375.43 1,904.37 2,279.80 
    เก็บเกี่ยว 4,200.13 1,267.25 5,467.38 
  1.2 ค่าวัสดุ 2,469.95 7,433.28 9,903.23 
    ค่าปุ๋ย 855.55 5,270.39 6,125.94 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 209.46 856.34 1,065.80 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 1,240.31 1,240.31 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 663.18 0.00 663.18 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 572.89 33.12 606.01 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 168.87 33.12 201.99 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 493.19 742.34 1,235.53 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 6,131.46 6,131.46 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,304.77 2,304.77 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 902.07 902.07 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 603.62 603.62 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 2,321.00 2,321.00 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 7,538.70 17,478.70 25,017.40 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     19.21 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     1,302.52 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     45.12 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     58,769.70 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     33,752.30 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     25.91 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.7 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดระยอง ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดระยอง (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 3,673.07 6,380.98 10,054.05 
  1.1 ค่าแรงงาน 1,867.47 3,031.65 4,899.12 
    ดูแลรักษา 378.61 2,547.59 2,926.20 
    เก็บเกี่ยว 1,488.86 484.06 1,972.92 
  1.2 ค่าวัสดุ 1,565.31 2,931.88 4,497.19 
    ค่าปุ๋ย 58.26 2,420.10 2,478.36 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 0.00 307.90 307.90 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 58.17 58.17 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 856.81 60.33 917.14 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 400.10 43.44 443.54 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 250.14 41.94 292.08 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 240.29 417.45 657.74 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,606.96 5,606.96 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,046.27 2,046.27 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 388.97 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 703.35 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 2,468.37 2,468.37 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,673.07 11,987.94 15,661.01 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     35.49 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     441.30 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     45.56 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     20,105.63 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     4,444.62 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     10.07 
ที่มา จากการส ารวจ 
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จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายจังหวัดสามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการ
ผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยอง) พบว่า ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 25,017.40 บาท 
รองลงมาจังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 19,282.22 บาท และจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 15,661.01 บาท ตามล าดับ 
ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมผีลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากับ 1,302.52 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี
มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 958.67 กิโลกรัม และจังหวัดระยองมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 441.30 กิโลกรัม ตามล าดับ 
ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อกิโลกรัมของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 35.49 บาท รองลงมาจังหวัด
จันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 20.11 บาท และจังหวัดตราดมต้ีนทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.21 บาท ตามล าดับ         
เนื่องจากการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดตราดมีการดูแลและการใช้ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดินค่อนข้างมากและเป็น
สวนท่ีต้นมังคุดมีความสมบูรณ์ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีมีเทคนิคการดูแลใกล้เคียงกันกับ
ตราดแต่มีบางสวนต้นค่อนข้างอายุมากท าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของ
จังหวัดระยองมีค่าปุ๋ยค่อนข้างต่างจาก 2 จังหวัดนั้นเพราะบางสวนยังไม่มีเทคนิคการดึงดอกออกผลมังคุดท าให้
มีผลผลิตน้อยจึงควรเพิ่มการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะจากกลุ่ม
เกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิต
ต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบสวนอยู่ในเขตเทศบาลท าให้ค่าแรงงานรายวันจะสูงกว่าแรงงานภาคเกษตรส่งผลให้
ค่าดูแลรักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดอื่น  

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคาการผลิตมังคุดอินทรีย์ของท้ัง 3 จังหวัดใกล้เคียงกัน 
โดยจังหวัดระยองขายมังคุดอินทรีย์ได้ราคาสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 45.56 บาท เพราะมีการสนับสนุนรับซื้อ
จากบริษัทท่ีท า CSR กันไว้ รองลงมาจังหวัดตราดขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 45.12 บาท และจังหวัดจันทบุรีขาย
ได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 43.63 บาท ตามล าดับ แต่ท้ังนี้เพราะผลผลิตมังคุดอินทรีย์สุกพร้อม ๆ กัน ผลผลิตบางส่วน
ต้องแบ่งกระจายไปขายสู่ตลาดท่ัวไปตามช่องทางขายปกติท าให้ได้รับราคาท่ีผิวตกเกรดบ้างเมื่อเทียบกับมังคุด
ท่ัวไป แต่ผลตอบแทนต่อไร่ยังอยู่ในระดับท่ีดีสูงกว่าการผลิตมังคุดท่ัวไป โดยจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสูงท่ีสุด
ไร่ละ 58,769.70 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนไร่ละ 41,826.77 บาท และจังหวัดระยองมี
ผลตอบแทนไร่ละ 20,105.63 บาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วท้ัง 3 จังหวัดมีก าไรต่อ
ไร่ โดยจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) สูงสุดไร่ละ 33,752.30 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมี
ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 22,544.55 บาท และจังหวัดระยองมีผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 4,444.62 บาท  หรือ
จังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัมละ 25.91 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีก าไรกิโลกรัมละ 23.52 บาท และจังหวัด
ระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 10.07 บาท ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดระยองพัฒนาการผลิตโดยการเพิ่มองค์
ความรู้เทคนิคการบ ารุงรักษาผลผลิตจะท าให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นจะท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นเพราะสามารถ
ขายได้ราคาสูงอยู่แล้ว (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที่ 4.7 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดระยอง ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์จังหวัดระยอง (บาท/ไร่) 
เงินสด ประเมิน รวม 

1.ต้นทุนผันแปร 3,673.07 6,380.98 10,054.05 
  1.1 ค่าแรงงาน 1,867.47 3,031.65 4,899.12 
    ดูแลรักษา 378.61 2,547.59 2,926.20 
    เก็บเกี่ยว 1,488.86 484.06 1,972.92 
  1.2 ค่าวัสดุ 1,565.31 2,931.88 4,497.19 
    ค่าปุ๋ย 58.26 2,420.10 2,478.36 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 0.00 307.90 307.90 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 0.00 58.17 58.17 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 856.81 60.33 917.14 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 400.10 43.44 443.54 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 250.14 41.94 292.08 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 240.29 417.45 657.74 
2.ต้นทุนคงที่ 0.00 5,606.96 5,606.96 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 0.00 2,046.27 2,046.27 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 388.97 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.00 703.35 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 0.00 2,468.37 2,468.37 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,673.07 11,987.94 15,661.01 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม     35.49 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)     441.30 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)     45.56 
7.ผลตอบแทนต่อไร่     20,105.63 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่     4,444.62 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม     10.07 
ที่มา จากการส ารวจ 
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จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายจังหวัดสามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการ
ผลิตมังคุดอินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยอง) พบว่า ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 25,017.40 บาท 
รองลงมาจังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 19,282.22 บาท และจังหวัดระยองเฉล่ียไร่ละ 15,661.01 บาท ตามล าดับ 
ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากับ 1,302.52 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี
มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 958.67 กิโลกรัม และจังหวัดระยองมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 441.30 กิโลกรัม ตามล าดับ 
ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อกิโลกรัมของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 35.49 บาท รองลงมาจังหวัด
จันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 20.11 บาท และจังหวัดตราดมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.21 บาท ตามล าดับ         
เนื่องจากการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดตราดมีการดูแลและการใช้ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดินค่อนข้างมากและเป็น
สวนท่ีต้นมังคุดมีความสมบูรณ์ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีมีเทคนิคการดูแลใกล้เคียงกันกับ
ตราดแต่มีบางสวนต้นค่อนข้างอายุมากท าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของ
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ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคาการผลิตมังคุดอินทรีย์ของท้ัง 3 จังหวัดใกล้เคียงกัน 
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ผลตอบแทนไร่ละ 20,105.63 บาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วท้ัง 3 จังหวัดมีก าไรต่อ
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ขายได้ราคาสูงอยู่แล้ว (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที่ 4.8 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ในระยะปรับเปลี่ยน 

รายการ ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ (บาท/ไร่) 
จันทบุรี ตราด ระยอง 

1.ต้นทุนผันแปร 13,436.58 18,885.94 10,054.05 
  1.1 ค่าแรงงาน 6,101.35 7,747.18 4,899.12 
    ดูแลรักษา 2,312.72 2,279.80 2,926.20 
    เก็บเกี่ยว 3,788.63 5,467.38 1,972.92 
  1.2 ค่าวัสดุ 6,456.20 9,903.23 4,497.19 
    ค่าปุ๋ย 4,557.86 6,125.94 2,478.36 
    ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 832.52 1,065.80 307.90 
    ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 254.87 1,240.31 58.17 
    ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้า 367.25 663.18 917.14 
    ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 331.81 606.01 443.54 
    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 111.89 201.99 292.08 
  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 879.03 1,235.53 657.74 
2.ต้นทุนคงที่ 5,845.64 6,131.46 5,606.96 
  2.1 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสียโอกาสใช้ที่ดิน 2,212.92 2,304.77 2,046.27 
  2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 513.10 902.07 388.97 
  2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 503.88 603.62 703.35 
  2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 2,615.74 2,321.00 2,468.37 
3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 19,282.22 25,017.40 15,661.01 
4.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 20.11 19.21 35.49 
5.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 958.67 1,302.52 441.30 
6.ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม) 43.63 45.12 45.56 
7.ผลตอบแทนต่อไร่ 41,826.77 58,769.70 20,105.63 
8.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 22,544.55 33,752.30 4,444.62 
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม 23.52 25.91 10.07 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4.2 การตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออก 
4.2.1 โครงสร้างการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออก 

โครงสร้างการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออกมีลักษณะท่ีคล้ายกันมี
ผู้เกี่ยวข้องท าหน้าท่ีทางการตลาดดังนี้  

1) เกษตรกร ท าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตผลผลิตทุเรียน มังคุดอินทรีย์ท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)  

2) พ่อค้าคนกลาง ท าหน้าท่ีโดยบุคคลหรือบริษัทนิติบุคคลท่ีเป็นคนกลางท่ีน าผลผลิตทุเรียน
อินทรีย์และมังคุดอินทรีย์จากเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง การขายโดยผ่านคนกลางจะท าในกรณีท่ี
กลุ่มผู้ซื้อมีจ านวนมากและอยู่กระจัดกระจาย ผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศท่ีอยู่ห่างไกลจาก
ผู้ผลิตท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถให้การบริการแก่ลูกค้าของตนเองได้ท่ัวถึงและเพื่อให้การบริการลูกค้าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องมีการมอบหมายให้คนกลาง (Middleman) ช่วยในการให้การบริการดูแลลูกค้าให้เป็น
อย่างท่ัวถึง อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ผู้แปรรูป ท าหน้าท่ีเป็นผู้ท่ีน าผลผลิตทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยผ่านกรรมวิธียืดอายุในการเก็บรักษาผลไม้สดให้นานยิ่งขึ้น 

4) หน่วยงานภาคประชารัฐ ท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้ผลิตทุเรียนอินทรีย์
และมังคุดอินทรีย์ได้พบผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ พ่อค้า โดยเป็นการส่งเสริมจัดงานแสดงสินค้า เช่น การจัดตลาดนัดสี
เขียว ตลาดประชารัฐ เป็นต้น 

5) ห้างสรรพสินค้า ท าหน้าท่ีเป็นผู้ซื้อผลผลิตทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ซึ่งเน้นผลผลิตท่ีมี
คุณภาพมีการตรวจ ทดสอบความเป็นอินทรีย์ตามมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองเพื่อไปจ าหน่ายให้ผู้บริโภคท่ีมา
ซื้อท่ีห้างสรรพสินค้า 

6) พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น (ล้ง) ท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมผลผลิตท้ังทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 
และผลผลิตท่ีไม่เป็นอินทรีย์ เพราะภาคตะวันออกยังไม่มีล้งท่ีรวบรวมสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะ 

7) วิสาหกิจชุมชน ท าหน้าท่ีเป็นกลุ่มผู้ผลิตผลผลิตทุเรียน มังคุดอินทรีย์ท่ีได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อวางแผนการผลิต การตลาดร่วมกัน และร่วมเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้าแทน
เกษตรรายย่อย  

8) นักท่องเท่ียว ท าหน้าท่ีเป็นผู้มาเท่ียวสวนผลไม้อินทรีย์และมีการบริโภค หรือซื้อกลับบ้าน 
9) พ่อค้าต่างจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นผู้รับซื้อผลผลิตเพื่อขายให้ผู้บริโภคในจังหวัดปลายทาง 
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4) หน่วยงานภาคประชารัฐ ท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้ผลิตทุเรียนอินทรีย์
และมังคุดอินทรีย์ได้พบผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ พ่อค้า โดยเป็นการส่งเสริมจัดงานแสดงสินค้า เช่น การจัดตลาดนัดสี
เขียว ตลาดประชารัฐ เป็นต้น 

5) ห้างสรรพสินค้า ท าหน้าท่ีเป็นผู้ซื้อผลผลิตทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ซึ่งเน้นผลผลิตท่ีมี
คุณภาพมีการตรวจ ทดสอบความเป็นอินทรีย์ตามมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองเพื่อไปจ าหน่ายให้ผู้บริโภคท่ีมา
ซื้อท่ีห้างสรรพสินค้า 

6) พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น (ล้ง) ท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมผลผลิตท้ังทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 
และผลผลิตท่ีไม่เป็นอินทรีย์ เพราะภาคตะวันออกยังไม่มีล้งท่ีรวบรวมสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะ 

7) วิสาหกิจชุมชน ท าหน้าท่ีเป็นกลุ่มผู้ผลิตผลผลิตทุเรียน มังคุดอินทรีย์ท่ีได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อวางแผนการผลิต การตลาดร่วมกัน และร่วมเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้าแทน
เกษตรรายย่อย  

8) นักท่องเท่ียว ท าหน้าท่ีเป็นผู้มาเท่ียวสวนผลไม้อินทรีย์และมีการบริโภค หรือซื้อกลับบ้าน 
9) พ่อค้าต่างจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นผู้รับซื้อผลผลิตเพื่อขายให้ผู้บริโภคในจังหวัดปลายทาง 
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4.2.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 
การศึกษาครั้งนี้จะเลือกเส้นวิถีการตลาดท่ีเป็นการกระจายสินค้าแบบการขายตลาดออนไลน์

ถึงแม้ว่าจากวิถีการตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์มีการขายแบบออนไลน์ประมาณร้อยละ 7 แต่ก็เป็นส่ิงใหม่ท่ี
เกิดขึ้นในวงการผลไม้และสอดรับกับความต้องการของตลาดดิจิทัลท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและมีแนวโน้มการท า
การตลาดขยายตัวอย่างมากในอนาคต โดยจะคิดต้นทุนและส่วนเหล่ือมการตลาดการขายผลไม้ออนไลน์จาก
แหล่งผลิตในภาคตะวันออกไปยังตลาดผู้บริโภคเขต EEC (3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา)  

ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ต้ังสมมติฐานให้ต้นทางเริ่มท่ีสวนผลไม้อินทรีย์ท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีโดยเป็นทุเรียนอินทรีย์ผลสดและมังคุดอินทรีย์ผลสดบรรจุลงกล่องซึ่งเป็นขนาด
กล่องท่ีจังหวัดจันทบุรีผลิตให้กลุ่มเกษตรกรโดยทุเรียนอินทรีย์จ านวน 1 ลูกมีน้ าหนักผลประมาณ 4 กิโลกรัม 
บรรจุกล่องซึ่งกล่องมีน้ าหนักประมาณ 0.3 กิโลกรัม รวมท้ังส้ิน 4.3 กิโลกรัม และมังคุดอินทรีย์น้ าหนัก 5 
กิโลกรัม บรรจุกล่องซึ่งกล่องมีน้ าหนักประมาณ 0.2 กิโลกรัม รวมท้ังส้ิน 5.2 กิโลกรัม ให้บริการโดยเกษตรกร
จะส่งผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทบริการโลจิสติกส์ โดยการติดต่อซื้อขาย และส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ Social 
Media ท่ีนิยมใช้ Facebook Application และ Line Application และ Instagram Application 

จากการส ารวจการเลือกใช้บริการบริษัทบริการโลจิสติกส์เพื่อขนส่งสินค้า พบว่า เกษตรกรผู้ผลิต
ผลไม้อินทรีย์นิยมใช้บริการ ได้แก่ บริษัท Kerry Express และบริษัท Nim Express เพราะมีความสะดวกเปิด
ท าการในวันหยุดราชการ รวมท้ังมีการกรอกช่ือท่ีอยู่ผู้รับผู้ส่งผ่าน Application ของบริษัทได้ก่อน ท าให้ไม่
เสียเวลาในการส่งของ และลดการผิดพลาดในการเขียนท่ีอยู่ของผู้รับ ท้ังนี้ บริษัทบริการขนส่งสินค้านี้มีเงื่อนไข
การรับบริการขนส่ง ดังนี้ ทุเรียน ต้องมีอายุอีก 3 วันสุกพร้อมรับประทาน มังคุดมีบริการรับส่ง  (แต่ไม่
รับประกันสินค้าทุกกรณี) ยกเว้นในกรณีท่ีสินค้านั้นสูญหายบริษัทบริการขนส่งสินค้าจะรับผิดชอบไม่เกิน 
2,000 บาทต่อบิล หากผู้ใช้บริการมีกล่องของตนเองจะไม่เสียค่ากล่อง แต่มีหลักเกณฑ์วัดขนาดกล่อง  
(ความกว้าง+ความยาว+ความสูง) เช่น ค่าบริการของบริษัท Kerry Express ส่งในขอบเขตภาคเดียวกันไม่เสีย
ค่าต่างภูมิภาค มีเงื่อนไขแบบกล่องขนาด S+(Max:5kg, L+W+H<75cm) ราคา 95 บาท หรือแบบกล่องใหญ่ 
ขนาด M (Max:10kg,L+W+H<90cm) ราคา 110 บาท ส่วนของบริษัท Nim Express ขนาด AA ปริมาตร 
15,000 ลูกบาตรเซนติเมตร น้ าหนัก 7.5 กิโลกรัม ราคา 90 บาท ขนาด A ปริมาตร 30,000 ลูกบาตร
เซนติเมตร น้ าหนัก 10 กิโลกรัม ราคา 110 บาทเป็นต้น (รายละเอียดตามภาคผนวก ข อัตราค่าบริการขนส่ง
สินค้าของแต่ละบริษัท) สามารถคิดต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และผลตอบแทนการตลาดได้ดังนี้  

1) ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และก าไรของเส้นทางการเคล่ือนย้ายทุเรียนอินทรีย์
บรรจุกล่องจากเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล กระจายโดยบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อ
ส่งถึงผู้บริโภคในเขตจังหวัด EEC โดยเส้นทางนี้จะเริ่มต้ังแต่ผลผลิตทุเรียนอินทรีย์จากเกษตรกรขายตรงสู่
ภายในประเทศ ผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการด าเนินการของตลาดเส้นทางนี้
ต้องค านวณค่าการตลาด ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ และค่าผลผลิต 
เป็นต้น  พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 24.10 บาท ราคาท่ีเกษตรกร
ได้รับกิโลกรัมละ 97.68 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิโลกรัมละ 73.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.99 ของราคา
ขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล
โดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับราคากิโลกรัมละ 160 บาท  เกิดส่วนเหล่ือมการตลาดระหว่างผู้บริโภค
กับเกษตรกรกิโลกรัมละ 62.32 บาท ซึ่งเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 49.79  
บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขายกิโลกรัมละ 28.25 บาท ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทน
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ส่วนเจ้าของ ค่าบริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิโลกรัมละ 5.32 บาท ได้แก่ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่า
โทรศัพท์ ค่าน้ ามันรถ ค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทนส่วนเจ้าของ ค่าน้ าและค่าไฟฟ้าและอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ กิโลกรัมละ 12.60 บาท ได้แก่ ค่าบรรจุภัณฑ์และวัสดุประกอบ ค่าเส่ือมอุปกรณ์ เช่น เครื่องช่ัง 
เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ เป็นต้น และสุดท้ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กิโลกรัมละ 3.62 บท ได้แก่ ค่ารับประกันสินค้า ค่า
การตลาด ดังนั้น เกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีก าไรกิโลกรัมละ 12.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.83 ของ
ราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  (ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางที่ 4.9 ต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านการขายทุเรียน
อินทรีย์แบบออนไลน ์

รายการ บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ของเกษตรกร 24.10 15.06 
ก าไรของเกษตรกร 73.58 45.99 
ราคาที่เกษตรกรได้รับ (เกรดผลผลิตในประเทศ) 97.68 61.05 
ต้นทุนการตลาด กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน์ 49.79 31.12 
  - ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 28.25 17.66 
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5.32 3.33 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  12.60 7.88 
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  3.62 2.26 
ก าไร กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน ์ 12.53 7.83 
ส่วนเหลื่อมของเกษตรกร กรณีขายแบบออนไลน์ 62.32 38.95 
ราคาทีเ่กษตรกรขายแบบออนไลน ์ 160.00 100 
ที่มา จากการส ารวจ   

2) ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และก าไรของเส้นทางการเคล่ือนย้ายมังคุดอินทรีย์บรรจุ
กล่องจากเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล กระจายโดยบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งถึง
มือผู้บริโภค  โดยเส้นทางนี้จะเริ่มต้ังแต่ผลผลิตทุเรียนมังคุดอินทรีย์จากเกษตรกรขายตรงสู่ ผู้บริโภค
ภายในประเทศ ผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล โดยการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ Social Media โดย
นิยมใช้ Facebook Application และ Line Application ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการด าเนินการของตลาด
เส้นทางนี้ต้องค านวณค่าการตลาด ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ และ 
ค่าผลผลิต เป็นต้น พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 20.01 บาท ราคาท่ี
เกษตรกรได้รับกิโลกรัมละ 43.63 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิโลกรัมละ 23.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.24 
ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาด
ดิจิทัลโดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับราคากิโลกรัมละ 90 บาท  เกิดส่วนเหล่ือมการตลาดระหว่าง
ผู้บริโภคกับเกษตรกรกิโลกรัมละ 46.37 บาท ซึ่งเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัม
ละ 30.53 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขายกิโลกรัมละ 14.22 บาท ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือ
ค่าตอบแทนส่วนเจ้าของ ค่าบริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิโลกรัมละ 9.63 บาท ได้แก่  
ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามันรถ ค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทนส่วนเจ้าของ ค่าน้ าและค่าไฟฟ้า
และอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กิโลกรัมละ 5.66 บาท ได้แก่ ค่าบรรจุภัณฑ์และวัสดุประกอบ ค่าเส่ือม
อุปกรณ์ เช่น เครื่องช่ัง เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ เป็นต้น และสุดท้ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กิโลกรัมละ 1.02 บาท 
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4.2.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 
การศึกษาครั้งนี้จะเลือกเส้นวิถีการตลาดท่ีเป็นการกระจายสินค้าแบบการขายตลาดออนไลน์

ถึงแม้ว่าจากวิถีการตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์มีการขายแบบออนไลน์ประมาณร้อยละ 7 แต่ก็เป็นส่ิงใหม่ท่ี
เกิดขึ้นในวงการผลไม้และสอดรับกับความต้องการของตลาดดิจิทัลท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและมีแนวโน้มการท า
การตลาดขยายตัวอย่างมากในอนาคต โดยจะคิดต้นทุนและส่วนเหล่ือมการตลาดการขายผลไม้ออนไลน์จาก
แหล่งผลิตในภาคตะวันออกไปยังตลาดผู้บริโภคเขต EEC (3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา)  

ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ต้ังสมมติฐานให้ต้นทางเริ่มท่ีสวนผลไม้อินทรีย์ท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีโดยเป็นทุเรียนอินทรีย์ผลสดและมังคุดอินทรีย์ผลสดบรรจุลงกล่องซึ่งเป็นขนาด
กล่องท่ีจังหวัดจันทบุรีผลิตให้กลุ่มเกษตรกรโดยทุเรียนอินทรีย์จ านวน 1 ลูกมีน้ าหนักผลประมาณ 4 กิโลกรัม 
บรรจุกล่องซึ่งกล่องมีน้ าหนักประมาณ 0.3 กิโลกรัม รวมท้ังส้ิน 4.3 กิโลกรัม และมังคุดอินทรีย์น้ าหนัก 5 
กิโลกรัม บรรจุกล่องซึ่งกล่องมีน้ าหนักประมาณ 0.2 กิโลกรัม รวมท้ังส้ิน 5.2 กิโลกรัม ให้บริการโดยเกษตรกร
จะส่งผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทบริการโลจิสติกส์ โดยการติดต่อซื้อขาย และส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ Social 
Media ท่ีนิยมใช้ Facebook Application และ Line Application และ Instagram Application 

จากการส ารวจการเลือกใช้บริการบริษัทบริการโลจิสติกส์เพื่อขนส่งสินค้า พบว่า เกษตรกรผู้ผลิต
ผลไม้อินทรีย์นิยมใช้บริการ ได้แก่ บริษัท Kerry Express และบริษัท Nim Express เพราะมีความสะดวกเปิด
ท าการในวันหยุดราชการ รวมท้ังมีการกรอกช่ือท่ีอยู่ผู้รับผู้ส่งผ่าน Application ของบริษัทได้ก่อน ท าให้ไม่
เสียเวลาในการส่งของ และลดการผิดพลาดในการเขียนท่ีอยู่ของผู้รับ ท้ังนี้ บริษัทบริการขนส่งสินค้านี้มีเงื่อนไข
การรับบริการขนส่ง ดังนี้ ทุเรียน ต้องมีอายุอีก 3 วันสุกพร้อมรับประทาน มังคุดมีบริการรับส่ง  (แต่ไม่
รับประกันสินค้าทุกกรณี) ยกเว้นในกรณีท่ีสินค้านั้นสูญหายบริษัทบริการขนส่งสินค้าจะรับผิดชอบไม่เกิน 
2,000 บาทต่อบิล หากผู้ใช้บริการมีกล่องของตนเองจะไม่เสียค่ากล่อง แต่มีหลักเกณฑ์วัดขนาดกล่อง  
(ความกว้าง+ความยาว+ความสูง) เช่น ค่าบริการของบริษัท Kerry Express ส่งในขอบเขตภาคเดียวกันไม่เสีย
ค่าต่างภูมิภาค มีเงื่อนไขแบบกล่องขนาด S+(Max:5kg, L+W+H<75cm) ราคา 95 บาท หรือแบบกล่องใหญ่ 
ขนาด M (Max:10kg,L+W+H<90cm) ราคา 110 บาท ส่วนของบริษัท Nim Express ขนาด AA ปริมาตร 
15,000 ลูกบาตรเซนติเมตร น้ าหนัก 7.5 กิโลกรัม ราคา 90 บาท ขนาด A ปริมาตร 30,000 ลูกบาตร
เซนติเมตร น้ าหนัก 10 กิโลกรัม ราคา 110 บาทเป็นต้น (รายละเอียดตามภาคผนวก ข อัตราค่าบริการขนส่ง
สินค้าของแต่ละบริษัท) สามารถคิดต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และผลตอบแทนการตลาดได้ดังนี้  

1) ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และก าไรของเส้นทางการเคล่ือนย้ายทุเรียนอินทรีย์
บรรจุกล่องจากเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล กระจายโดยบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อ
ส่งถึงผู้บริโภคในเขตจังหวัด EEC โดยเส้นทางนี้จะเริ่มต้ังแต่ผลผลิตทุเรียนอินทรีย์จากเกษตรกรขายตรงสู่
ภายในประเทศ ผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการด าเนินการของตลาดเส้นทางนี้
ต้องค านวณค่าการตลาด ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ และค่าผลผลิต 
เป็นต้น  พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 24.10 บาท ราคาท่ีเกษตรกร
ได้รับกิโลกรัมละ 97.68 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิโลกรัมละ 73.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.99 ของราคา
ขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล
โดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับราคากิโลกรัมละ 160 บาท  เกิดส่วนเหล่ือมการตลาดระหว่างผู้บริโภค
กับเกษตรกรกิโลกรัมละ 62.32 บาท ซึ่งเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 49.79  
บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขายกิโลกรัมละ 28.25 บาท ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทน
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ส่วนเจ้าของ ค่าบริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิโลกรัมละ 5.32 บาท ได้แก่ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่า
โทรศัพท์ ค่าน้ ามันรถ ค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทนส่วนเจ้าของ ค่าน้ าและค่าไฟฟ้าและอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ กิโลกรัมละ 12.60 บาท ได้แก่ ค่าบรรจุภัณฑ์และวัสดุประกอบ ค่าเส่ือมอุปกรณ์ เช่น เครื่องช่ัง 
เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ เป็นต้น และสุดท้ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กิโลกรัมละ 3.62 บท ได้แก่ ค่ารับประกันสินค้า ค่า
การตลาด ดังนั้น เกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีก าไรกิโลกรัมละ 12.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.83 ของ
ราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  (ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางที่ 4.9 ต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านการขายทุเรียน
อินทรีย์แบบออนไลน ์

รายการ บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ของเกษตรกร 24.10 15.06 
ก าไรของเกษตรกร 73.58 45.99 
ราคาที่เกษตรกรได้รับ (เกรดผลผลิตในประเทศ) 97.68 61.05 
ต้นทุนการตลาด กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน์ 49.79 31.12 
  - ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 28.25 17.66 
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5.32 3.33 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  12.60 7.88 
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  3.62 2.26 
ก าไร กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน ์ 12.53 7.83 
ส่วนเหลื่อมของเกษตรกร กรณีขายแบบออนไลน์ 62.32 38.95 
ราคาทีเ่กษตรกรขายแบบออนไลน ์ 160.00 100 
ที่มา จากการส ารวจ   

2) ต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และก าไรของเส้นทางการเคล่ือนย้ายมังคุดอินทรีย์บรรจุ
กล่องจากเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล กระจายโดยบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งถึง
มือผู้บริโภค  โดยเส้นทางนี้จะเริ่มต้ังแต่ผลผลิตทุเรียนมังคุดอินทรีย์จากเกษตรกรขายตรงสู่ ผู้บริโภค
ภายในประเทศ ผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล โดยการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ Social Media โดย
นิยมใช้ Facebook Application และ Line Application ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการด าเนินการของตลาด
เส้นทางนี้ต้องค านวณค่าการตลาด ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ และ 
ค่าผลผลิต เป็นต้น พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 20.01 บาท ราคาท่ี
เกษตรกรได้รับกิโลกรัมละ 43.63 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิโลกรัมละ 23.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.24 
ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาด
ดิจิทัลโดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับราคากิโลกรัมละ 90 บาท  เกิดส่วนเหล่ือมการตลาดระหว่าง
ผู้บริโภคกับเกษตรกรกิโลกรัมละ 46.37 บาท ซึ่งเกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัม
ละ 30.53 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขายกิโลกรัมละ 14.22 บาท ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือ
ค่าตอบแทนส่วนเจ้าของ ค่าบริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิโลกรัมละ 9.63 บาท ได้แก่  
ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามันรถ ค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทนส่วนเจ้าของ ค่าน้ าและค่าไฟฟ้า
และอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กิโลกรัมละ 5.66 บาท ได้แก่ ค่าบรรจุภัณฑ์และวัสดุประกอบ ค่าเส่ือม
อุปกรณ์ เช่น เครื่องช่ัง เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ เป็นต้น และสุดท้ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กิโลกรัมละ 1.02 บาท 
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ได้แก่ ค่ารับประกันสินค้า ค่าการตลาด ดังนั้น เกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีก าไรกิโลกรัมละ 15.84 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ (ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางที่ 4.10 ต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านการขายมังคุด
อินทรีย์แบบออนไลน ์

รายการ บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของเกษตรกร 20.01 22.23 
ก าไรของเกษตรกร 23.62 26.24 
ราคาที่เกษตรกรได้รับ (เกรดผลผลิตในประเทศ) 43.63 48.48 
ต้นทุนการตลาด กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน์ 30.53 33.92 
  - ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 14.22 15.80 
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 9.63 10.70 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  5.66 6.29 
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  1.02 1.13 
ก าไร กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน ์ 15.84 17.60 
ส่วนเหลื่อมของเกษตรกร กรณีขายแบบออนไลน์ 46.37 51.52 
ราคาทีเ่กษตรกรขายแบบออนไลน ์ 90.00 100 
ที่มา จากการส ารวจ   
 

4.3 พฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนท่ี 3 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้
อินทรีย์ และส่วนท่ี 5 ความต้องการซื้อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ดังนี้ 

4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 522 ราย ซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ีปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด 

EEC จ านวน 386 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.95 และเป็นผู้บริโภคท่ีเคยมาใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา
จ านวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.05 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียน
และมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ท้ังท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน และเคยมาท่องเท่ียว ท าธุระ ใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 
3 ปีท่ีผ่านมาเพื่อได้ข้อมูลท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงจากผลการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในช่วง
เวลาท่ีใกล้เคียงกัน  

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.46 และเพศชาย 
ร้อยละ 28.54 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี รองลงมาช่วงอายุ 21-30 ปี  และช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.91  29.69 และ 21.10 ตามล าดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรีร้อยละ 53.26 รองลงมา
จบสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 33.91 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจร้อยละ 73.75 รองลงมาอาชีพ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 14.37  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 62.45 ซึ่งมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว วัยเด็ก วัยชรา และคนป่วยจ านวน 1 – 2 คน คิดเป็นร้อยละ 46.17 รองมาไม่มี
สมาชิกในครอบครัว วัยเด็ก วัยชรา และคนป่วยร้อยละ 38.21 ส่วนใหญ่มีรายได้รวมของผู้บริโภคและสมาชิก
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ในครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.06 จะเห็นได้ว่า ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มีระดับการศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีงานประจ าท างานในภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ในครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนค่อนข้างมาก เป็นครอบครัวขนาดเล็กจ านวน 2-4 คน มีสมาชิก 
วัยเด็ก วัยชรา และคนป่วย ในครอบครัวบ้างหรือไม่มีเลย  (ตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
รายการ จ านวน (N=522) ร้อยละ 

1. เพศ    
    1) ชาย 149 28.54 
    2) หญิง 373 71.46 

2. อายุ    
    1) ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.19 
    2) 21-30 ปี 155 29.70 
    3) 31-40 ปี 177 33.91 
    4) 41-50 ปี 110 21.07 
    5) 51-60 ปี 

6) 61-70 ปี                                                                            
70 
9 

13.41 
1.72 

3. ระดับการศึกษา 
    1) ต่ ากว่ามัธยมปลาย 
    2) มัธยมปลาย / ปวช. 
    3) อนุปริญญา / ปวส. 
    4) ปริญญาตรี 
    5) สูงกว่าปริญญาตรี 

 
14 
26 
27 
278 
177 

 
2.68 
4.98 
5.17 
53.26 
33.91 

4. อาชีพ 
    1) นักเรียน / นักศึกษา 
    2) ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
    3) รัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ  
    4) พนักงานเอกชน 
    5) เกษตรกร 
    6) อื่นๆ  แม่บ้าน 

 
6 
23 
385 
75 
20 
13 

 
1.15 
4.41 
73.75 
14.37 
3.83 
2.49 

5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
   1) 1 คน (อยู่คนเดียว) 

 
67 

 
12.84 

   2) 2 – 4 คน 
   3) 5 – 7 คน 
   4) 8 คนขึ้นไป 

326 
123 
6 

62.45 
23.56 
1.15 
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ได้แก่ ค่ารับประกันสินค้า ค่าการตลาด ดังนั้น เกษตรกรท่ีขายผ่านตลาดออนไลน์มีก าไรกิโลกรัมละ 15.84 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ (ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางที่ 4.10 ต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านการขายมังคุด
อินทรีย์แบบออนไลน ์

รายการ บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของเกษตรกร 20.01 22.23 
ก าไรของเกษตรกร 23.62 26.24 
ราคาที่เกษตรกรได้รับ (เกรดผลผลิตในประเทศ) 43.63 48.48 
ต้นทุนการตลาด กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน์ 30.53 33.92 
  - ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 14.22 15.80 
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 9.63 10.70 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  5.66 6.29 
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  1.02 1.13 
ก าไร กรณีเกษตรกรขายแบบออนไลน ์ 15.84 17.60 
ส่วนเหลื่อมของเกษตรกร กรณีขายแบบออนไลน์ 46.37 51.52 
ราคาทีเ่กษตรกรขายแบบออนไลน ์ 90.00 100 
ที่มา จากการส ารวจ   
 

4.3 พฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนท่ี 3 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้
อินทรีย์ และส่วนท่ี 5 ความต้องการซื้อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ดังนี้ 

4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 522 ราย ซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ีปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด 

EEC จ านวน 386 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.95 และเป็นผู้บริโภคท่ีเคยมาใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา
จ านวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.05 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียน
และมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ท้ังท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน และเคยมาท่องเท่ียว ท าธุระ ใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 
3 ปีท่ีผ่านมาเพื่อได้ข้อมูลท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงจากผลการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในช่วง
เวลาท่ีใกล้เคียงกัน  

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.46 และเพศชาย 
ร้อยละ 28.54 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี รองลงมาช่วงอายุ 21-30 ปี  และช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.91  29.69 และ 21.10 ตามล าดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรีร้อยละ 53.26 รองลงมา
จบสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 33.91 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจร้อยละ 73.75 รองลงมาอาชีพ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 14.37  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 62.45 ซึ่งมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว วัยเด็ก วัยชรา และคนป่วยจ านวน 1 – 2 คน คิดเป็นร้อยละ 46.17 รองมาไม่มี
สมาชิกในครอบครัว วัยเด็ก วัยชรา และคนป่วยร้อยละ 38.21 ส่วนใหญ่มีรายได้รวมของผู้บริโภคและสมาชิก
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ในครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.06 จะเห็นได้ว่า ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มีระดับการศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีงานประจ าท างานในภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ในครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนค่อนข้างมาก เป็นครอบครัวขนาดเล็กจ านวน 2-4 คน มีสมาชิก 
วัยเด็ก วัยชรา และคนป่วย ในครอบครัวบ้างหรือไม่มีเลย  (ตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
รายการ จ านวน (N=522) ร้อยละ 

1. เพศ    
    1) ชาย 149 28.54 
    2) หญิง 373 71.46 

2. อายุ    
    1) ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.19 
    2) 21-30 ปี 155 29.70 
    3) 31-40 ปี 177 33.91 
    4) 41-50 ปี 110 21.07 
    5) 51-60 ปี 

6) 61-70 ปี                                                                            
70 
9 

13.41 
1.72 

3. ระดับการศึกษา 
    1) ต่ ากว่ามัธยมปลาย 
    2) มัธยมปลาย / ปวช. 
    3) อนุปริญญา / ปวส. 
    4) ปริญญาตรี 
    5) สูงกว่าปริญญาตรี 

 
14 
26 
27 
278 
177 

 
2.68 
4.98 
5.17 
53.26 
33.91 

4. อาชีพ 
    1) นักเรียน / นักศึกษา 
    2) ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
    3) รัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ  
    4) พนักงานเอกชน 
    5) เกษตรกร 
    6) อื่นๆ  แม่บ้าน 

 
6 
23 
385 
75 
20 
13 

 
1.15 
4.41 
73.75 
14.37 
3.83 
2.49 

5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
   1) 1 คน (อยู่คนเดียว) 

 
67 

 
12.84 

   2) 2 – 4 คน 
   3) 5 – 7 คน 
   4) 8 คนขึ้นไป 

326 
123 
6 

62.45 
23.56 
1.15 
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค (ต่อ) 
รายการ จ านวน (N=522) ร้อยละ 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว วัยเด็ก  
วัยชรา และคนป่วย 

  

    1) ไม่มี 200 38.31 
    2) 1 – 2 คน 241 46.17 
    3) 3 – 4 คน 60 11.50 
    4) 5 – 6 คน 20 3.83 
    5) 7 คนขึ้นไป 1 0.19 
7. รายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
    1) ต่ ากว่า 10,000 บาท 
    2) 10,000 – 19,999 บาท 
    3) 20,000 – 29,999 บาท 
    4) 30,000 – 39,999 บาท 
    5) 40,000 – 49,999 บาท 
    6) 50,000 บาทขึ้นไป 

 
12 
91 
81 
91 
64 
183 

 
2.30 
17.43 
15.52 
17.43 
12.26 
35.06 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

4.3.2 พฤติกรรมการบริโภคผลไม้อินทรีย์  
1) การรู้จักผลไม้อินทรีย์และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์   

จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่าผู้บริโภคไม่รู้จักผลไม้อินทรีย์ ร้อยละ 
33.72 และส่วนใหญ่รู้จักผลไม้อินทรีย์ ร้อยละ 66.28 โดยผู้บริโภครู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด   

ส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกษ.) ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards: 
ACFS) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย หรือตรา Organic Thailand ร้อยละ 37.97 รองลงมา 
ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกท): (Organic Agriculture Certification Thailand: 
ACT) ร้อยละ 19.86 และตราสัญลักษณ์รับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System: PGS) ร้อยละ 10.54 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย  

อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภครู้จักตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศ ได้แก่ ตรา
สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program: NOP) ร้อยละ 
9.86 ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) ร้อยละ 8.38 ตราสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard Organic : JAS) ร้อยละ 6.35 
ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) ร้อยละ 3.78 และตราสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนนาดา  (Canada Organic Regime: COR) ร้อยละ 2.97 ท้ังนี้ มี
ผู้บริโภคเพียงเล็กน้อยท่ีเข้าใจผิดคิดว่าตราสัญลักษณ์โครงการหลวง GAP GMP เป็นตราสัญลักษณ์รับรอง
เกษตรอินทรีย์ร้อยละ 0.27 (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค (ต่อ) 
รายการ จ านวน (N=522) ร้อยละ 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว วัยเด็ก  
วัยชรา และคนป่วย 

  

    1) ไม่มี 200 38.31 
    2) 1 – 2 คน 241 46.17 
    3) 3 – 4 คน 60 11.50 
    4) 5 – 6 คน 20 3.83 
    5) 7 คนขึ้นไป 1 0.19 
7. รายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
    1) ต่ ากว่า 10,000 บาท 
    2) 10,000 – 19,999 บาท 
    3) 20,000 – 29,999 บาท 
    4) 30,000 – 39,999 บาท 
    5) 40,000 – 49,999 บาท 
    6) 50,000 บาทขึ้นไป 

 
12 
91 
81 
91 
64 
183 

 
2.30 
17.43 
15.52 
17.43 
12.26 
35.06 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

4.3.2 พฤติกรรมการบริโภคผลไม้อินทรีย์  
1) การรู้จักผลไม้อินทรีย์และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์   

จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่าผู้บริโภคไม่รู้จักผลไม้อินทรีย์ ร้อยละ 
33.72 และส่วนใหญ่รู้จักผลไม้อินทรีย์ ร้อยละ 66.28 โดยผู้บริโภครู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด   

ส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกษ.) ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards: 
ACFS) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย หรือตรา Organic Thailand ร้อยละ 37.97 รองลงมา 
ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกท): (Organic Agriculture Certification Thailand: 
ACT) ร้อยละ 19.86 และตราสัญลักษณ์รับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System: PGS) ร้อยละ 10.54 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย  

อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภครู้จักตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศ ได้แก่ ตรา
สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program: NOP) ร้อยละ 
9.86 ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) ร้อยละ 8.38 ตราสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard Organic : JAS) ร้อยละ 6.35 
ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) ร้อยละ 3.78 และตราสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนนาดา  (Canada Organic Regime: COR) ร้อยละ 2.97 ท้ังนี้มี
ผู้บริโภคเพียงเล็กน้อยท่ีเข้าใจผิดคิดว่าตราสัญลักษณ์โครงการหลวง GAP GMP เป็นตราสัญลักษณ์รับรอง
เกษตรอินทรีย์ร้อยละ 0.27 (ตารางท่ี 4.12) 
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2) ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า  ตรารับรองมาตรฐานมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 82.95 และไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 17.05 (ตารางท่ี 
4.13) 

 

ตารางที่ 4.13 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ จ านวน  ร้อยละ 

    1) มีผล 433 82.95 
    2) ไม่มีผล 89 17.05 

รวม 522 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

3) การรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตร

อินทรีย์จากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่า 2 แหล่งต่อคน  โดยส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก 
อินเตอร์เนต / เวปไซต์ ร้อยละ 27.21 รองลงมาจากโทรทัศน์ร้อยละ 22.46  หนังสือพิมพ์ / วารสารร้อยละ 
12.00  เกษตรกรเจ้าของสวนร้อยละ 11.43 และผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 9.26 ซึ่งยังมีอีกหลายแหล่งท่ี
ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางที่ 4.14 การรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
แหล่งข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 

    1) โทรทัศน์ 279 22.46 
    2) หนังสือพิมพ์ / วารสาร 149 12.00 
    3) แผ่นพับ / โปสเตอร์ 92 7.41 
    4) วิทยุ 31 2.50 
    5) อินเตอร์เนต / เวปไซต์ 

6) พนักงานขาย / แม่ค้า 
7) เกษตรกรเจ้าของสวน 
8) ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์      
9) อื่นๆ (ระบ)ุ ผลการศึกษาวิจัย/ Exhibition  

338 
82 
142 
115 
14 

27.21 
6.60 
11.43 
9.26 
1.13 

รวม 1,228 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

4) ประสบการณ์การเลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ (Organic Fruit)   
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคเคยซื้อหรือเคยรับประทาน

ผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 57.66 รองลงมาไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์เลยร้อยละ 31.61  และไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์แต่
เคยเลือกรับประทานผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 10.73 ซึ่งในสัดส่วนกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์เคยรับประทานแต่
ไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีผู้บริโภคเปิดใจทดลองรับประทานผลไม้อินทรีย์ (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15 ประสบการณ์การซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
ประสบการณ์การซ้ือผลไม้อินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 

1) เคยซื้อและเคยรับประทานผลไม้อินทรีย์ 301 57.66 
2) ไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์ 165 31.61 
3) ไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์ แต่เคยเลือกรับประทานผลไม้อินทรีย์ 56 10.73 

รวม 522 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

5) เหตุผลที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า เหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์

อันดับ 1 ได้แก่ เพราะค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ร้อยละ 21.75 รองลงมาเพราะ
ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรร้อยละ 19.11 เพราะต้องการรักษาระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อมร้อยละ 19.03 
เพราะมีตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่ือถือได้ร้อยละ 14.46 เพราะรสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไปร้อยละ 12.79 เพราะ
ราคาเหมาะสมร้อยละ 10.31 สุดท้ายเพราะอยากลองผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 2.56 ซึ่งในสัดส่วน 3 อันดับแรก
สาเหตุเกิดจากกลุ่มผู้บริโภคค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีจิตใจอยากช่วยเหลือเกษตรกรและอยาก
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาส่ิงแวดล้อม จึงเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะน าเหตุผลการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ส่ือสารเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย   

ส่วนเหตุผลท่ีผู้บริโภคไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์อันดับ 1 ได้แก่ แหล่งจ าหน่ายมีน้อย / หาซื้อได้
ยากร้อยละ 40.61 รองลงมาเพราะราคาแพงร้อยละ 28.23 เพราะไม่ทราบว่าผลไม้อินทรีย์แตกต่างจากผลไม้
ท่ัวไปอย่างไรร้อยละ 20.00 เพราะไม่เช่ือถือในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ร้อยละ 8.57 สุดท้ายเพราะผลิตผลไม้
อินทรีย์ได้เองจึงไม่ซื้อร้อยละ 2.60 ซึ่งในสัดส่วน 2 อันดับแรกสาเหตุท่ีไม่ซื้อเพราะหายากมีจ าหน่ายน้อย
สะท้อนถึงสาเหตุว่าท าไมราคาจึงแพงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีไม่มาก แต่ประเด็นท่ีส าคัญคือเพราะไม่ทราบว่า
ผลไม้อินทรีย์แตกต่างจากผลไม้ท่ัวไปอย่างไร จึงควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากขึ้น 
(ตารางท่ี 4.16) 

 

ตารางที่ 4.16 เหตุผลการเลือกซ้ือและไม่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
รายการ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

เหตุผลที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย ์   
1) ราคาเหมาะสม 10.31 6 
2) ปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 21.75 1 
3) รักษาระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม 19.03 3 
4) ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่ือถือได้ 14.46 4 
5) รสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไป 12.79 5 
6) ช่วยเหลือเกษตรกร 19.11 2 
7) อื่น ๆ (ระบ)ุ อยากลอง 2.56 7 

รวม 100.00 - 
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2) ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า  ตรารับรองมาตรฐานมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 82.95 และไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 17.05 (ตารางท่ี 
4.13) 

 

ตารางที่ 4.13 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ จ านวน  ร้อยละ 

    1) มีผล 433 82.95 
    2) ไม่มีผล 89 17.05 

รวม 522 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

3) การรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตร

อินทรีย์จากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่า 2 แหล่งต่อคน  โดยส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก 
อินเตอร์เนต / เวปไซต์ ร้อยละ 27.21 รองลงมาจากโทรทัศน์ร้อยละ 22.46  หนังสือพิมพ์ / วารสารร้อยละ 
12.00  เกษตรกรเจ้าของสวนร้อยละ 11.43 และผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 9.26 ซึ่งยังมีอีกหลายแหล่งท่ี
ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางที่ 4.14 การรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
แหล่งข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 

    1) โทรทัศน์ 279 22.46 
    2) หนังสือพิมพ์ / วารสาร 149 12.00 
    3) แผ่นพับ / โปสเตอร์ 92 7.41 
    4) วิทยุ 31 2.50 
    5) อินเตอร์เนต / เวปไซต์ 

6) พนักงานขาย / แม่ค้า 
7) เกษตรกรเจ้าของสวน 
8) ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์      
9) อื่นๆ (ระบ)ุ ผลการศึกษาวิจัย/ Exhibition  

338 
82 
142 
115 
14 

27.21 
6.60 
11.43 
9.26 
1.13 

รวม 1,228 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

4) ประสบการณ์การเลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ (Organic Fruit)   
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคเคยซื้อหรือเคยรับประทาน

ผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 57.66 รองลงมาไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์เลยร้อยละ 31.61  และไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์แต่
เคยเลือกรับประทานผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 10.73 ซึ่งในสัดส่วนกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์เคยรับประทานแต่
ไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีผู้บริโภคเปิดใจทดลองรับประทานผลไม้อินทรีย์ (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15 ประสบการณ์การซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
ประสบการณ์การซ้ือผลไม้อินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 

1) เคยซื้อและเคยรับประทานผลไม้อินทรีย์ 301 57.66 
2) ไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์ 165 31.61 
3) ไม่เคยซื้อผลไม้อินทรีย์ แต่เคยเลือกรับประทานผลไม้อินทรีย์ 56 10.73 

รวม 522 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

5) เหตุผลที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า เหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์

อันดับ 1 ได้แก่ เพราะค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ร้อยละ 21.75 รองลงมาเพราะ
ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรร้อยละ 19.11 เพราะต้องการรักษาระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อมร้อยละ 19.03 
เพราะมีตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่ือถือได้ร้อยละ 14.46 เพราะรสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไปร้อยละ 12.79 เพราะ
ราคาเหมาะสมร้อยละ 10.31 สุดท้ายเพราะอยากลองผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 2.56 ซึ่งในสัดส่วน 3 อันดับแรก
สาเหตุเกิดจากกลุ่มผู้บริโภคค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีจิตใจอยากช่วยเหลือเกษตรกรและอยาก
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาส่ิงแวดล้อม จึงเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะน าเหตุผลการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ส่ือสารเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย   

ส่วนเหตุผลท่ีผู้บริโภคไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์อันดับ 1 ได้แก่ แหล่งจ าหน่ายมีน้อย / หาซื้อได้
ยากร้อยละ 40.61 รองลงมาเพราะราคาแพงร้อยละ 28.23 เพราะไม่ทราบว่าผลไม้อินทรีย์แตกต่างจากผลไม้
ท่ัวไปอย่างไรร้อยละ 20.00 เพราะไม่เช่ือถือในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ร้อยละ 8.57 สุดท้ายเพราะผลิตผลไม้
อินทรีย์ได้เองจึงไม่ซื้อร้อยละ 2.60 ซึ่งในสัดส่วน 2 อันดับแรกสาเหตุท่ีไม่ซื้อเพราะหายากมีจ าหน่ายน้อย
สะท้อนถึงสาเหตุว่าท าไมราคาจึงแพงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีไม่มาก แต่ประเด็นท่ีส าคัญคือเพราะไม่ทราบว่า
ผลไม้อินทรีย์แตกต่างจากผลไม้ท่ัวไปอย่างไร จึงควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากขึ้น 
(ตารางท่ี 4.16) 

 

ตารางที่ 4.16 เหตุผลการเลือกซ้ือและไม่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
รายการ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

เหตุผลที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย ์   
1) ราคาเหมาะสม 10.31 6 
2) ปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 21.75 1 
3) รักษาระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม 19.03 3 
4) ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่ือถือได้ 14.46 4 
5) รสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไป 12.79 5 
6) ช่วยเหลือเกษตรกร 19.11 2 
7) อื่น ๆ (ระบ)ุ อยากลอง 2.56 7 

รวม 100.00 - 
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ตารางที่ 4.16 เหตุผลการเลือกซ้ือและไม่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ (ต่อ) 
รายการ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

เหตุผลที่ไม่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์   
1) ราคาแพง 28.23 2 
2) แหล่งจ าหน่ายมีน้อย / หาซื้อได้ยาก 40.61 1 
3) ไม่เช่ือถือในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 8.57 4 
4) ไม่ทราบว่าผลไม้อินทรีย์แตกต่างจากผลไม้ท่ัวไป
อย่างไร 

20.00 3 

5) อื่นๆ (ระบ)ุ ไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อ 2.60 5 
รวม 100.00 - 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

6) วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือและการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมจากผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการซื้อผลไม้

อินทรีย์อันดับ 1 ได้แก่ การเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเองร้อยละ 82.22 อันดับท่ี 2 คือ การเลือกซื้อไปเป็นของฝาก
หรือของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ร้อยละ 13.65 อันดับท่ี 3 คือ ซื้อเพื่อเป็นของเยี่ยมคนป่วยหรือผู้สูงอายุ ร้อยละ 
3.81 และอันดับสุดท้าย คือ ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อร้อยละ 0.32 ซึ่งอันดับ 1 ในปัจจัยท้ัง 4 คือการเลือกซื้อเพื่อ
ไปบริโภคเอง ซึ่งผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเองอาจจะศึกษาถึงคุณประโยชน์ของผลไม้อินทรีย์มาก่อนท่ีจะ
ตัดสินใจซื้อ โดยพบว่า มีผู้บริโภคศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ท่ีจะซื้อก่อนตัดสินใจซื้อร้อยละ 67.25 และไม่ได้
ศึกษาก่อนซื้อร้อยละ 32.75 เพราะถ้าเจอก็ซื้อแล้วแต่โอกาสซื้อจากสวนเรารู้ จักเช่ือถือได้ หรือมั่นใจในตรา
รับรองสินค้าโดยดูจากฉลาก หรือคิดว่ามีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา (ตารางท่ี 4.17)  

 

ตารางที่ 4.17 วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือผลไม้อินทรีย ์
รายการ จ านวน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
1) บริโภค 

 
259 

 
82.22 

2) เป็นของฝาก / ของขวัญในโอกาสต่างๆ 43 13.65 
3) ของเย่ียมคนป่วย / ผู้สูงอายุ 
4) จ าหน่ายต่อ 

12 
1 

3.81 
0.32 

รวม 315 100.00 
ศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ที่จะซ้ือก่อนตัดสินใจซ้ือ   

1) ศึกษา 230 67.25 
2) ไม่ได้ศึกษา  112 32.75 

รวม 342 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
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7) ความถ่ีในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ต่อปีและปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง 
จากการส ารวจพฤติกรรมจากผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อ

ผลไม้อินทรีย์ต่อปีคือ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 45.98 รองลงมามากกว่า 5 ครั้ง ร้อยละ 27.01 ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อซ้ า 
ส่วนปริมาณเฉล่ียท่ีซื้อทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ในแต่ละครั้ง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่

เลือกซื้อทุเรียนอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 6.42 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการซื้อต่อครั้งมากท่ีสุดจ านวน 80 กิโลกรัม 
น้อยท่ีสุดจ านวน 1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่ปริมาณการซื้อต่อครั้งจ านวน 3 กิโลกรัม ส าหรับปริมาณการเลือก
ซื้อมังคุดอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 5.64 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการซื้อต่อครั้งมากท่ีสุดจ านวน 100 กิโลกรัม น้อย
ท่ีสุดจ านวน 1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่ปริมาณการซื้อต่อครั้งจ านวน 2 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณการซื้อต่อครั้ง
สามารถน าไปออกแบบปริมาณบรรจุของแพคเกจให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคได้ (ตารางท่ี 4.18) 
ตารางที่ 4.18 ความถ่ีในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ต่อปีและปริมาณซ้ือผลไม้อินทรีย์ในแต่ละคร้ัง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ความถ่ีในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ต่อปี 

1) 1 ครั้ง 
2) 2 – 3 ครั้ง 
3) 4 – 5 ครั้ง 
4) มากกว่า 5 ครั้ง 

 
33 
143 
51 
84 

 
10.61 
45.98 
16.40 
27.01 

รวม 311 100.00 
ปริมาณในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ในแต่ละคร้ัง เฉลี่ย (กก.) มากที่สุด (กก.) 

ทุเรียนอินทรีย์ 6.42 80 
มังคุดอินทรีย์ 5.64 100 

ที่มา จากการส ารวจ 
8) ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ทั่วไปที่ผู้บริโภคยอมรับได้ 

จากการส ารวจพฤติกรรมจากผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยอมรับระดับราคา
ผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 10% - 19% คิดเป็นร้อยละ 44.06 รองลงมายอมรับระดับราคาผลไม้
อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้น้อยกว่า 10% คิดเป็นร้อยละ 27.20 และยอมรับระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูง
กว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 20% - 29% คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคยอมรับระดับราคาผลไม้
อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ (ตารางท่ี 4.19) 
ตารางที่ 4.19 ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ทั่วไปที่ผู้บริโภคยอมรับได้ 

ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ทั่วไปที่ยอมรับได้ จ านวน ร้อยละ 
1) น้อยกว่า 10% 142 27.20 
2) 10% - 19% 230 44.06 
3) 20% - 29% 
4) 30% - 39% 
5) 40% - 49% 
6) 50% ขึ้นไป 

87 
33 
14 
16 

16.67 
6.32 
2.68 
3.07 

รวม 522 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.16 เหตุผลการเลือกซ้ือและไม่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ (ต่อ) 
รายการ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

เหตุผลที่ไม่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์   
1) ราคาแพง 28.23 2 
2) แหล่งจ าหน่ายมีน้อย / หาซื้อได้ยาก 40.61 1 
3) ไม่เช่ือถือในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 8.57 4 
4) ไม่ทราบว่าผลไม้อินทรีย์แตกต่างจากผลไม้ท่ัวไป
อย่างไร 

20.00 3 

5) อื่นๆ (ระบ)ุ ไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อ 2.60 5 
รวม 100.00 - 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

6) วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือและการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมจากผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการซื้อผลไม้

อินทรีย์อันดับ 1 ได้แก่ การเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเองร้อยละ 82.22 อันดับท่ี 2 คือ การเลือกซื้อไปเป็นของฝาก
หรือของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ร้อยละ 13.65 อันดับท่ี 3 คือ ซื้อเพื่อเป็นของเยี่ยมคนป่วยหรือผู้สูงอายุ ร้อยละ 
3.81 และอันดับสุดท้าย คือ ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อร้อยละ 0.32 ซึ่งอันดับ 1 ในปัจจัยท้ัง 4 คือการเลือกซื้อเพื่อ
ไปบริโภคเอง ซึ่งผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเองอาจจะศึกษาถึงคุณประโยชน์ของผลไม้อินทรีย์มาก่อนท่ีจะ
ตัดสินใจซื้อ โดยพบว่า มีผู้บริโภคศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ท่ีจะซื้อก่อนตัดสินใจซื้อร้อยละ 67.25 และไม่ได้
ศึกษาก่อนซื้อร้อยละ 32.75 เพราะถ้าเจอก็ซื้อแล้วแต่โอกาสซื้อจากสวนเรารู้ จักเช่ือถือได้ หรือมั่นใจในตรา
รับรองสินค้าโดยดูจากฉลาก หรือคิดว่ามีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา (ตารางท่ี 4.17)  

 

ตารางที่ 4.17 วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือผลไม้อินทรีย ์
รายการ จ านวน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
1) บริโภค 

 
259 

 
82.22 

2) เป็นของฝาก / ของขวัญในโอกาสต่างๆ 43 13.65 
3) ของเย่ียมคนป่วย / ผู้สูงอายุ 
4) จ าหน่ายต่อ 

12 
1 

3.81 
0.32 

รวม 315 100.00 
ศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ที่จะซ้ือก่อนตัดสินใจซ้ือ   

1) ศึกษา 230 67.25 
2) ไม่ได้ศึกษา  112 32.75 

รวม 342 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
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7) ความถ่ีในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ต่อปีและปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง 
จากการส ารวจพฤติกรรมจากผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อ

ผลไม้อินทรีย์ต่อปีคือ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 45.98 รองลงมามากกว่า 5 ครั้ง ร้อยละ 27.01 ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อซ้ า 
ส่วนปริมาณเฉล่ียท่ีซื้อทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ในแต่ละครั้ง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่

เลือกซื้อทุเรียนอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 6.42 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการซื้อต่อครั้งมากท่ีสุดจ านวน 80 กิโลกรัม 
น้อยท่ีสุดจ านวน 1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่ปริมาณการซื้อต่อครั้งจ านวน 3 กิโลกรัม ส าหรับปริมาณการเลือก
ซื้อมังคุดอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 5.64 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการซื้อต่อครั้งมากท่ีสุดจ านวน 100 กิโลกรัม น้อย
ท่ีสุดจ านวน 1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่ปริมาณการซื้อต่อครั้งจ านวน 2 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณการซื้อต่อครั้ง
สามารถน าไปออกแบบปริมาณบรรจุของแพคเกจให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคได้ (ตารางท่ี 4.18) 
ตารางที่ 4.18 ความถ่ีในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ต่อปีและปริมาณซ้ือผลไม้อินทรีย์ในแต่ละคร้ัง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ความถ่ีในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ต่อปี 

1) 1 ครั้ง 
2) 2 – 3 ครั้ง 
3) 4 – 5 ครั้ง 
4) มากกว่า 5 ครั้ง 

 
33 
143 
51 
84 

 
10.61 
45.98 
16.40 
27.01 

รวม 311 100.00 
ปริมาณในการซ้ือผลไม้อินทรีย์ในแต่ละคร้ัง เฉลี่ย (กก.) มากที่สุด (กก.) 

ทุเรียนอินทรีย์ 6.42 80 
มังคุดอินทรีย์ 5.64 100 

ที่มา จากการส ารวจ 
8) ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ทั่วไปที่ผู้บริโภคยอมรับได้ 

จากการส ารวจพฤติกรรมจากผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยอมรับระดับราคา
ผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 10% - 19% คิดเป็นร้อยละ 44.06 รองลงมายอมรับระดับราคาผลไม้
อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้น้อยกว่า 10% คิดเป็นร้อยละ 27.20 และยอมรับระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูง
กว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 20% - 29% คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคยอมรับระดับราคาผลไม้
อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ (ตารางท่ี 4.19) 
ตารางที่ 4.19 ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ทั่วไปที่ผู้บริโภคยอมรับได้ 

ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ทั่วไปที่ยอมรับได้ จ านวน ร้อยละ 
1) น้อยกว่า 10% 142 27.20 
2) 10% - 19% 230 44.06 
3) 20% - 29% 
4) 30% - 39% 
5) 40% - 49% 
6) 50% ขึ้นไป 

87 
33 
14 
16 

16.67 
6.32 
2.68 
3.07 

รวม 522 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
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9) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลไม้อินทรีย์คือตนเองเพราะส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเองคิดเป็นร้อยละ 36.95 รองลงมาคือบุคคลใน
ครอบครัวร้อยละ 26.01 และเกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 11.43 ซึ่งยังมีอีกหลายบุคคลท่ีตัดสินใจซื้อผลไม้
อินทรีย์และส่วนใหญ่เป็นคนท่ีใกล้ชิด (ตารางท่ี 4.20) 
 

ตารางที่ 4.20 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์  

ที่มา จากการส ารวจ 
 

10) รูปลักษณ์ของผลผลิตที่มีผลต่อการซ้ือผลไม้อินทรีย์มากที่สุด 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ

เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีมีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบายร้อยละ 41.97 
รองลงมาคือรูปทรงสวย ผิวสวย และรูปลักษณ์ไม่ผิดปกติมากเกินไป ในสัดส่วนท่ีเท่ากันร้อยละ 21.53 และไม่
สนใจรูปลักษณ์ภายนอกร้อยละ 10.22 ผิวด าหรือกากลายได้บ้างร้อยละ 3.83 และผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีมีความ
สดสะอาดร้อยละ 0.91 ตามล าดับ ซึ่งผู้บริโภคยังสนใจในภาพภายนอกของผลไม้อินทรีย์ เช่น บรรจุภัณฑ์ 
ข้อมูลบนฉลาก รูปทรง รูปลักษณ์ท่ีไม่ผิดปกติมากจนเกินไป (ตารางท่ี 4.21) 

 

ตารางที่ 4.21 รูปลักษณ์ของผลผลิตที่มีผลต่อการซ้ือผลไม้อินทรีย์มากที่สุด 
รูปลักษณ์ของผลผลิตที่มีผลต่อการซ้ือผลไม้อินทรีย์มากที่สุด จ านวน  ร้อยละ 
1) รูปทรงสวย ผิวสวย 118 21.53 
2) รูปลักษณ์ไม่ผิดปกติมากเกินไป 118 21.53 
3) ผิวด า หรือกากลายได้บ้าง 
4) มีบรรจุภัณฑแ์ละฉลากอธิบาย 
5) ไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอก 
6) อื่นๆ (ระบ)ุ สดสะอาด 

21 
230 
56 
5 

3.83 
41.97 
10.22 
0.91 

รวม 548 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 
1) ตนเอง 375 36.95 
2) บุคคลในครอบครัว 264 26.01 
3) เพื่อน 72 7.09 
4) ผู้ร่วมงาน 52 5.12 
5) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 16 1.58 
6) แพทย์ 57 5.62 
7) เกษตรกรท่ีเกี่ยวข้อง 116 11.43 
8) นักวิชาการ / อาจารย์ 59 5.81 
9) อื่นๆ (ระบ)ุ ไม่ใช่บุคคล เช่น ข้อมูลในส่ือ 4 0.39 

รวม 1,015 100.00 
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11) สถานที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ผลไม้อินทรีย์เพื่อบริโภค  
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์จากผู้ผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกรร้อยละ 26.33 รองลงมาคือ ตลาดชุมชน 
/ ตลาดสีเขียว ร้อยละ 22.26 ห้าง / Super Market ร้อยละ 20.11 งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “Event” 
ร้อยละ 17.83 ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 9.10 อินเตอร์เนต/เวปไซต์/Social Media ร้อยละ 4.23 และร้านผลไม้
ใกล้บ้าน หรือตลาดท่ีหน่วยงานราชการจัดให้ ร้อยละ 0.14 ซึ่งผู้บริโภคซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง หรือตลาดสีเขียว
เพราะมีความเช่ือมั่นเช่ือใจ (ตารางท่ี 4.22) 

 

ตารางที่ 4.22 สถานที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์เพื่อบริโภค     
สถานที่ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

1) ผู้ผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกร 26.33 1 
2) ตลาดชุมชน / ตลาดสีเขียว 22.26 2 
3) ร้านสะดวกซื้อ 9.10 5 
4) ห้าง / Super Market 20.11 3 
5) งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “Event” 17.83 4 
6) อินเตอร์เนต / เวปไซต์ / Social Media 4.23 6 
7) อื่นๆ ร้านผลไม้ใกล้บ้าน /ตลาดราชการจัดให ้ 0.14 7 

รวม 100.00 - 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

12) ทัศนคติในการบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้านส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีทัศนคติเห็นด้วยร้อยละ 53.18 เพราะ
แหล่งขายมีน้อยหรืออยู่ไกล เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและมีเสนอแนะให้เป็นการส่ังจองล่วงหน้า 
และถ้าสามารถจ่ายเงินเมื่อสินค้ามาถึงจะดีมาก รองลงมาคือไม่เห็นด้วยร้อยละ 24.68 เพราะไม่เห็นสินค้าก่อน
ซื้อ ไม่ได้เลือกสินค้า เกรงว่าจะไม่สดและเสียหายระหว่างขนส่ง รวมท้ังส้ินเปลืองค่าขนส่งเพราะว่ามีน้ าหนัก
มาก ส่วนไม่ออกความคิดเห็นร้อยละ 22.14 เพราะถ้าอยากซื้อก็ไปซื้อท่ีแหล่งขายได้ (ตารางท่ี 4.23) 
 

ตารางที่ 4.23 ทัศนคติในการบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 

ที่มา จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนคติในการบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน ร้อยละ 
1) เห็นด้วย 53.18 
2) ไม่เห็นด้วย 24.68 
3) ไม่ออกความเห็น 22.14 

รวม 100.00 
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9) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลไม้อินทรีย์คือตนเองเพราะส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเองคิดเป็นร้อยละ 36.95 รองลงมาคือบุคคลใน
ครอบครัวร้อยละ 26.01 และเกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 11.43 ซึ่งยังมีอีกหลายบุคคลท่ีตัดสินใจซื้อผลไม้
อินทรีย์และส่วนใหญ่เป็นคนท่ีใกล้ชิด (ตารางท่ี 4.20) 
 

ตารางที่ 4.20 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์  

ที่มา จากการส ารวจ 
 

10) รูปลักษณ์ของผลผลิตที่มีผลต่อการซ้ือผลไม้อินทรีย์มากที่สุด 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ

เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีมีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบายร้อยละ 41.97 
รองลงมาคือรูปทรงสวย ผิวสวย และรูปลักษณ์ไม่ผิดปกติมากเกินไป ในสัดส่วนท่ีเท่ากันร้อยละ 21.53 และไม่
สนใจรูปลักษณ์ภายนอกร้อยละ 10.22 ผิวด าหรือกากลายได้บ้างร้อยละ 3.83 และผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีมีความ
สดสะอาดร้อยละ 0.91 ตามล าดับ ซึ่งผู้บริโภคยังสนใจในภาพภายนอกของผลไม้อินทรีย์ เช่น บรรจุภัณฑ์ 
ข้อมูลบนฉลาก รูปทรง รูปลักษณ์ท่ีไม่ผิดปกติมากจนเกินไป (ตารางท่ี 4.21) 

 

ตารางที่ 4.21 รูปลักษณ์ของผลผลิตที่มีผลต่อการซ้ือผลไม้อินทรีย์มากที่สุด 
รูปลักษณ์ของผลผลิตที่มีผลต่อการซ้ือผลไม้อินทรีย์มากที่สุด จ านวน  ร้อยละ 
1) รูปทรงสวย ผิวสวย 118 21.53 
2) รูปลักษณ์ไม่ผิดปกติมากเกินไป 118 21.53 
3) ผิวด า หรือกากลายได้บ้าง 
4) มีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบาย 
5) ไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอก 
6) อื่นๆ (ระบ)ุ สดสะอาด 

21 
230 
56 
5 

3.83 
41.97 
10.22 
0.91 

รวม 548 100.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 
1) ตนเอง 375 36.95 
2) บุคคลในครอบครัว 264 26.01 
3) เพื่อน 72 7.09 
4) ผู้ร่วมงาน 52 5.12 
5) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 16 1.58 
6) แพทย์ 57 5.62 
7) เกษตรกรท่ีเกี่ยวข้อง 116 11.43 
8) นักวิชาการ / อาจารย์ 59 5.81 
9) อื่นๆ (ระบ)ุ ไม่ใช่บุคคล เช่น ข้อมูลในส่ือ 4 0.39 

รวม 1,015 100.00 

59 
 

11) สถานที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ผลไม้อินทรีย์เพื่อบริโภค  
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์จากผู้ผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกรร้อยละ 26.33 รองลงมาคือ ตลาดชุมชน 
/ ตลาดสีเขียว ร้อยละ 22.26 ห้าง / Super Market ร้อยละ 20.11 งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “Event” 
ร้อยละ 17.83 ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 9.10 อินเตอร์เนต/เวปไซต์/Social Media ร้อยละ 4.23 และร้านผลไม้
ใกล้บ้าน หรือตลาดท่ีหน่วยงานราชการจัดให้ ร้อยละ 0.14 ซึ่งผู้บริโภคซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง หรือตลาดสีเขียว
เพราะมีความเช่ือมั่นเช่ือใจ (ตารางท่ี 4.22) 

 

ตารางที่ 4.22 สถานที่เลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์เพื่อบริโภค     
สถานที่ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

1) ผู้ผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกร 26.33 1 
2) ตลาดชุมชน / ตลาดสีเขียว 22.26 2 
3) ร้านสะดวกซื้อ 9.10 5 
4) ห้าง / Super Market 20.11 3 
5) งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “Event” 17.83 4 
6) อินเตอร์เนต / เวปไซต์ / Social Media 4.23 6 
7) อื่นๆ ร้านผลไม้ใกล้บ้าน /ตลาดราชการจัดให ้ 0.14 7 

รวม 100.00 - 
ที่มา จากการส ารวจ 
 

12) ทัศนคติในการบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ พบว่า ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้านส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีทัศนคติเห็นด้วยร้อยละ 53.18 เพราะ
แหล่งขายมีน้อยหรืออยู่ไกล เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและมีเสนอแนะให้เป็นการส่ังจองล่วงหน้า 
และถ้าสามารถจ่ายเงินเมื่อสินค้ามาถึงจะดีมาก รองลงมาคือไม่เห็นด้วยร้อยละ 24.68 เพราะไม่เห็นสินค้าก่อน
ซื้อ ไม่ได้เลือกสินค้า เกรงว่าจะไม่สดและเสียหายระหว่างขนส่ง รวมท้ังส้ินเปลืองค่าขนส่งเพราะว่ามีน้ าหนัก
มาก ส่วนไม่ออกความคิดเห็นร้อยละ 22.14 เพราะถ้าอยากซื้อก็ไปซื้อท่ีแหล่งขายได้ (ตารางท่ี 4.23) 
 

ตารางที่ 4.23 ทัศนคติในการบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 

ที่มา จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนคติในการบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน ร้อยละ 
1) เห็นด้วย 53.18 
2) ไม่เห็นด้วย 24.68 
3) ไม่ออกความเห็น 22.14 

รวม 100.00 
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4.3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียน และมังคุด 
การสร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 

การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นส่วนส าคัญในการตลาดมากเพราะการท่ีจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาด
เป้าหมายได้ถูกต้องนั้นจะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะกัน ส าหรับ
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภททุเรียน และมังคุดอินทรีย์ครั้งนี้ใช้การวัดทัศนคติ
ของลิเกิร์ต (Likert Scale) มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นปานกลาง   
2 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นน้อย 
1 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
การแบ่งช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน 

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน =  
 

 =   
 

 =    0.80 

ผลท่ีได้จากการประมวลผลน ามาเทียบเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ียในช่วงดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
4.21 – 5.00  มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นระดับมาก 
2.61 – 3.40   มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีความคิดเห็นระดับน้อย 
1.00 – 1.80  มีความคิดเห็นระดับน้อย 

พิจารณาผลการศึกษารายละเอียดได้ดังนี้   
1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.79 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ผลไม้อินทรีย์มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ผลไม้อินทรีย์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และผลไม้อินทรีย์
ควรมีการแปรรูปเพิ่มความหลากหลายให้เลือกซื้อ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01  4.00  3.58 และ 3.57 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับปานกลางในเรื่องผลไม้อินทรีย์ไม่ควรน าไปแปรรูป
อาจเสียคุณค่าทางโภชนาการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 ซึ่งสะท้อนผลถึงพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์มีมุมมอง
อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่า และควรน ามาแปรรูปท่ีไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายให้เลือกซื้อ (ตารางท่ี 4.24) 

scale

MinMax −

5

15 −
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ตารางที่ 4.24 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)      3.79 0.98 
1 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 1.72 4.21 19.92 39.66 34.48 4.01 0.91 
2 ผลไม้อินทรีย์มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ี

ได้มาตรฐาน 2.11 5.17 21.07 36.21 35.44 4.00 0.95 

3 ผลไม้อินทรีย์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 2.30 7.09 37.74 37.93 14.94 3.58 0.89 
4 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแปรรูปเพิ่มความ

หลากหลายให้เลือกซื้อ 4.02 10.34 30.08 35.63 19.92 3.57 1.01 

5 ผลไม้อินทรีย์ไม่ควรน าไปแปรรูปอาจเสีย
คุณค่าทางโภชนาการ 9.96 14.75 32.28 26.63 16.28 3.23 1.20 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านราคาในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.50 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลไม้อินทรีย์ และระดับราคาผลไม้อินทรีย์มีหลากหลายให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.72  3.59  และ3.51 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้
ความส าคัญระดับปานกลางในเรื่องราคาของผลไม้อินทรีย์มีความคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.18 ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับป้ายบอกราคาท่ีชัดเจนเพราะในทัศนคติของผู้บริโภคมองว่า
ผลไม้อินทรีย์มีราคาสูง อาจท าให้ไม่กล้าเข้ามาเลือกซื้อต้ังแต่แรก และควรมีหลายขนาดเพื่อให้มีระดับราคาท่ี
หลากหลายท่ีเหมาะสมกับคุณภาพให้เลือกซื้อ รวมท้ังผู้บริโภคเห็นว่าราคาผลไม้อินทรีย์สามารถปรับเปล่ียนได้
ไม่ต้องคงท่ีขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (ตารางท่ี 4.25) 

 

ตารางที่ 4.25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านราคา (Price)      3.50 1.03 
1 ผลไม้อินทรีย์มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 2.49 10.15 36.59 33.91 16.86 3.59 0.98 
2 ผลไม้อินทรีย์มีป้ายราคาบอกชัดเจน 2.87 8.43 27.97 36.78 23.95 3.72 1.00 
3 ผลไม้อินทรีย์มีระดับราคาหลากหลายให้

เลือกซื้อ 
3.64 12.45 33.91 29.50 20.50 3.51 1.07 

4 ผลไม้อินทรีย์มีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 7.09 17.05 43.34 24.14 9.39 3.18 1.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4.3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียน และมังคุด 
การสร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 

การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นส่วนส าคัญในการตลาดมากเพราะการท่ีจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาด
เป้าหมายได้ถูกต้องนั้นจะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะกัน ส าหรับ
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภททุเรียน และมังคุดอินทรีย์ครั้งนี้ใช้การวัดทัศนคติ
ของลิเกิร์ต (Likert Scale) มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นปานกลาง   
2 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นน้อย 
1 คะแนน ส าหรับระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
การแบ่งช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน 

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน =  
 

 =   
 

 =    0.80 

ผลท่ีได้จากการประมวลผลน ามาเทียบเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ียในช่วงดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
4.21 – 5.00  มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นระดับมาก 
2.61 – 3.40   มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีความคิดเห็นระดับน้อย 
1.00 – 1.80  มีความคิดเห็นระดับน้อย 

พิจารณาผลการศึกษารายละเอียดได้ดังนี้   
1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.79 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ผลไม้อินทรีย์มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ผลไม้อินทรีย์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และผลไม้อินทรีย์
ควรมีการแปรรูปเพิ่มความหลากหลายให้เลือกซื้อ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01  4.00  3.58 และ 3.57 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับปานกลางในเรื่องผลไม้อินทรีย์ไม่ควรน าไปแปรรูป
อาจเสียคุณค่าทางโภชนาการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 ซึ่งสะท้อนผลถึงพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์มีมุมมอง
อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่า และควรน ามาแปรรูปท่ีไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายให้เลือกซื้อ (ตารางท่ี 4.24) 

scale

MinMax −

5

15 −
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ตารางที่ 4.24 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)      3.79 0.98 
1 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 1.72 4.21 19.92 39.66 34.48 4.01 0.91 
2 ผลไม้อินทรีย์มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ี

ได้มาตรฐาน 2.11 5.17 21.07 36.21 35.44 4.00 0.95 

3 ผลไม้อินทรีย์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 2.30 7.09 37.74 37.93 14.94 3.58 0.89 
4 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแปรรูปเพิ่มความ

หลากหลายให้เลือกซื้อ 4.02 10.34 30.08 35.63 19.92 3.57 1.01 

5 ผลไม้อินทรีย์ไม่ควรน าไปแปรรูปอาจเสีย
คุณค่าทางโภชนาการ 9.96 14.75 32.28 26.63 16.28 3.23 1.20 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านราคาในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.50 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลไม้อินทรีย์ และระดับราคาผลไม้อินทรีย์มีหลากหลายให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.72  3.59  และ3.51 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้
ความส าคัญระดับปานกลางในเรื่องราคาของผลไม้อินทรีย์มีความคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.18 ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับป้ายบอกราคาท่ีชัดเจนเพราะในทัศนคติของผู้บริโภคมองว่า
ผลไม้อินทรีย์มีราคาสูง อาจท าให้ไม่กล้าเข้ามาเลือกซื้อต้ังแต่แรก และควรมีหลายขนาดเพื่อให้มีระดับราคาท่ี
หลากหลายท่ีเหมาะสมกับคุณภาพให้เลือกซื้อ รวมท้ังผู้บริโภคเห็นว่าราคาผลไม้อินทรีย์สามารถปรับเปล่ียนได้
ไม่ต้องคงท่ีขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (ตารางท่ี 4.25) 

 

ตารางที่ 4.25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านราคา (Price)      3.50 1.03 
1 ผลไม้อินทรีย์มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 2.49 10.15 36.59 33.91 16.86 3.59 0.98 
2 ผลไม้อินทรีย์มีป้ายราคาบอกชัดเจน 2.87 8.43 27.97 36.78 23.95 3.72 1.00 
3 ผลไม้อินทรีย์มีระดับราคาหลากหลายให้

เลือกซื้อ 
3.64 12.45 33.91 29.50 20.50 3.51 1.07 

4 ผลไม้อินทรีย์มีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 7.09 17.05 43.34 24.14 9.39 3.18 1.00 
ที่มา จากการส ารวจ 
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3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการวาง
จ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับปาน
กลางในเรื่องการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์  การจัดจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สามารถเลือกซื้อได้จาก
ตัวแทนจัดจ าหน่าย และการจัดจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้ง่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.14  3.12  
และ 3.02 ตามล าดับ ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องความน่าเช่ือถือของช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับ
มากสะท้อนถึงการแสดงความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์และช่ือเสียงของช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วย (ตารางท่ี 
4.26) 

 

ตารางที่ 4.26 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)     3.18 1.11 

1 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้ง่าย 10.73 23.37 32.57 17.05 16.28 3.02 1.19 
2 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้ 7.85 21.07 34.87 21.84 14.37 3.14 1.10 
3 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้จากตัวแทน

จัดจ าหน่าย 
7.47 19.73 38.31 22.99 11.49 3.12 1.05 

4 ผลไม้อินทรีย์วางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.45 13.03 35.06 29.50 18.97 3.43 1.03 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาดใน
ระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และผ่านส่ืออ่ืน ๆ อีกมากมาย ควรการมีโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย   
ควรมีการให้ค าแนะน าและบริการของพนักงานขาย  ควรการมีสินค้าตัวอย่างแจกเพื่อให้ผู้บริโภคทดลอง และ
สุดท้ายควรมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82  3.80  3.76  3.65 และ 
3.50 ตามล าดับ ดังนั้น ถึงแม้ผลไม้อินทรีย์จะมีคุณค่าและมีคุณภาพในตัวสินค้าเองก็ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ผ่านส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ ท่ีผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย (ตารางท่ี 4.27)  

จะเห็นได้ว่า จากส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญนั้นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ
ควรให้ความส าคัญในการท าการตลาดให้ตรงตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในระดับ
มากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งผลไม้อินทรีย์ต้องมีคุณภาพ มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน รองลงมา
ด้านการส่งเสริมการตลาดควรการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ มีโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย  และด้านราคาควรแสดง
ป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายถึงแม้ให้ความส าคัญระดับปานกลางแต่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญระดับมากในเรื่องการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ   
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ตารางที่ 4.27 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)     3.70 1.11 

1 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ป้ายโฆษณา 

3.07 9.58 25.10 27.59 34.67 3.82 1.12 

2 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการโฆษณา ณ จุด
จ าหน่าย 

2.49 8.62 23.56 34.10 31.23 3.80 1.04 

3 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการส่งเสริมการขาย  
เช่น ลด แลก แจก แถม 

4.60 14.56 31.99 26.05 22.80 3.50 1.15 

4 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแนะน าจากพนักงาน
ขาย 

4.02 8.43 25.67 31.61 30.27 3.76 1.12 

5 ผลไม้อินทรีย์ควรมีสินค้าตัวอย่างแจก 
เพื่อให้ผู้บริโภคทดลอง 

4.98 9.58 26.44 32.76 26.25 3.65 1.09 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

4.3.4 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
การส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ได้แก่ ทุเรียนอินทรีย์ และมังคุดอินทรีย์โดย

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงสุขภาพ ด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ และด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์  เพื่อ
ทราบทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าเพื่อสร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาดต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงสุขภาพ 
จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงสุขภาพ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักถึงสุขภาพโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12  
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักสุขภาพระดับมากท่ีสุดในเรื่องใส่ใจในสุขภาพบุคคล
รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน และใส่ใจสุขภาพตนเองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และ 4.22 ตามล าดับ รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการบริโภคสารเคมี และผลไม้
อินทรีย์ช่วยลดความเส่ียงในการเจ็บป่วย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และ 3.89 ตามล าดับ  

2) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงปัญหา

ส่ิงแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรวมในระดับ
มากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม
ระดับมากในเรื่องวิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดการใช้สารเคมี เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี 
วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหามลพิษในดิน วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยอนุรักษ์นิเวศส่ิงแวดล้อม 
และมีวิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดปัญหามลพิษในน้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 4.10 4.09 และ 4.05 
ตามล าดับ 
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3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการวาง
จ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับปาน
กลางในเรื่องการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์  การจัดจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สามารถเลือกซื้อได้จาก
ตัวแทนจัดจ าหน่าย และการจัดจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้ง่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.14  3.12  
และ 3.02 ตามล าดับ ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องความน่าเช่ือถือของช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับ
มากสะท้อนถึงการแสดงความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์และช่ือเสียงของช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วย (ตารางท่ี 
4.26) 

 

ตารางที่ 4.26 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)     3.18 1.11 

1 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้ง่าย 10.73 23.37 32.57 17.05 16.28 3.02 1.19 
2 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้ 7.85 21.07 34.87 21.84 14.37 3.14 1.10 
3 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้จากตัวแทน

จัดจ าหน่าย 
7.47 19.73 38.31 22.99 11.49 3.12 1.05 

4 ผลไม้อินทรีย์วางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.45 13.03 35.06 29.50 18.97 3.43 1.03 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาดใน
ระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และผ่านส่ืออ่ืน ๆ อีกมากมาย ควรการมีโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย   
ควรมีการให้ค าแนะน าและบริการของพนักงานขาย  ควรการมีสินค้าตัวอย่างแจกเพื่อให้ผู้บริโภคทดลอง และ
สุดท้ายควรมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82  3.80  3.76  3.65 และ 
3.50 ตามล าดับ ดังนั้น ถึงแม้ผลไม้อินทรีย์จะมีคุณค่าและมีคุณภาพในตัวสินค้าเองก็ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ผ่านส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ ท่ีผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย (ตารางท่ี 4.27)  

จะเห็นได้ว่า จากส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญนั้นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ
ควรให้ความส าคัญในการท าการตลาดให้ตรงตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในระดับ
มากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งผลไม้อินทรีย์ต้องมีคุณภาพ มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน รองลงมา
ด้านการส่งเสริมการตลาดควรการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ มีโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย  และด้านราคาควรแสดง
ป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายถึงแม้ให้ความส าคัญระดับปานกลางแต่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญระดับมากในเรื่องการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ   
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ตารางที่ 4.27 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)     3.70 1.11 

1 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ป้ายโฆษณา 

3.07 9.58 25.10 27.59 34.67 3.82 1.12 

2 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการโฆษณา ณ จุด
จ าหน่าย 

2.49 8.62 23.56 34.10 31.23 3.80 1.04 

3 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการส่งเสริมการขาย  
เช่น ลด แลก แจก แถม 

4.60 14.56 31.99 26.05 22.80 3.50 1.15 

4 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแนะน าจากพนักงาน
ขาย 

4.02 8.43 25.67 31.61 30.27 3.76 1.12 

5 ผลไม้อินทรีย์ควรมีสินค้าตัวอย่างแจก 
เพื่อให้ผู้บริโภคทดลอง 

4.98 9.58 26.44 32.76 26.25 3.65 1.09 

ที่มา จากการส ารวจ 
 

4.3.4 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
การส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ได้แก่ ทุเรียนอินทรีย์ และมังคุดอินทรีย์โดย

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงสุขภาพ ด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ และด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์  เพื่อ
ทราบทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าเพื่อสร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาดต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงสุขภาพ 
จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงสุขภาพ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักถึงสุขภาพโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12  
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักสุขภาพระดับมากท่ีสุดในเรื่องใส่ใจในสุขภาพบุคคล
รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน และใส่ใจสุขภาพตนเองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และ 4.22 ตามล าดับ รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการบริโภคสารเคมี และผลไม้
อินทรีย์ช่วยลดความเส่ียงในการเจ็บป่วย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และ 3.89 ตามล าดับ  

2) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านการตระหนักถึงปัญหา

ส่ิงแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรวมในระดับ
มากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม
ระดับมากในเรื่องวิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดการใช้สารเคมี เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี 
วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหามลพิษในดิน วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยอนุรักษ์นิเวศส่ิงแวดล้อม 
และมีวิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดปัญหามลพิษในน้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 4.10 4.09 และ 4.05 
ตามล าดับ 
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3) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าประเภท
ผลไม้อินทรีย์ 

จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า
ประเภทผลไม้อินทรีย์โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00  โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ระดับมากในเรื่องผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากสารเคมี 
ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากการตัดแปลงพันธุกรรม (Non-
GMO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 4.06 4.03 และ 3.83 ตามล าดับ 

4) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้
อินทรีย์ 

จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้า
ประเภทผลไม้อินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านความรู้สึกในการบริโภคผลไม้อินทรีย์
โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องบริโภค
ผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี บริโภคผลไม้อินทรีย์
แล้วรู้สึกเป็นกระแสการบริโภคผลไม้อินทรีย์ก าลังได้รับความนิยม บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกว่าสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และบริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกว่ามีรสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไปมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 3.73 
3.68 และ 3.59 ตามล าดับ  

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในแต่ละด้านใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการตระหนักสุขภาพระดับมากท่ีสุดในเรื่องใส่ใจในสุขภาพบุคคลรอบข้าง เช่น 
ครอบครัว เพื่อน และใส่ใจสุขภาพตนเองช่วยลดการบริโภคสารเคมี ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมในเรื่อง
วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดการใช้สารเคมี ลดปัญหามลพิษในดินและน้ า อนุรักษ์ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม 
และผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้อินทรีย์ว่าเป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี 
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สุดท้ายบริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี (ตารางท่ี 
4.28) 

 

ตารางที่ 4.28 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 

ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านการตระหนักถึงสุขภาพ     4.12 1.01 

1 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจ
สุขภาพของตนเอง 

2.11 3.45 14.56 29.89 50.00 4.22 0.97 

2 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจใน
สุขภาพบุคคลรอบข้าง  

1.92 3.45 13.79 31.23 49.62 4.25 0.92 

3 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดความเส่ียงในการ
เจ็บป่วย 

2.68 5.17 24.33 32.38 35.44 3.89 1.01 

4 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการบริโภคสารเคมี 1.92 3.83 17.43 28.93 47.89 4.11 1.01 
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ตารางที่ 4.28 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (ต่อ)   

ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม     4.10 0.97 

1 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยอนุรักษ์นิเวศน์
ส่ิงแวดล้อม 

1.53 4.98 17.05 34.48 41.95 4.09 0.95 

2 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหา
มลพิษในน้ า 

2.30 4.79 17.05 35.06 40.80 4.05 0.98 

3 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหา
มลพิษในดิน 

1.72 4.02 15.90 36.02 42.34 4.10 0.93 

4 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการใช้
สารเคมี  

1.53 3.26 16.48 32.76 45.98 4.16 0.91 

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์   4.00 0.97 
1 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ 
1.15 5.36 17.43 37.74 38.31 4.08 0.94 

2 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากสารเคมี 1.15 4.21 20.11 36.21 38.31 4.06 0.90 
3 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
1.72 4.60 18.77 37.55 37.36 4.03 0.92 

4 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากการตัด
แปลงพันธุกรรม (Non-GMO) 

3.26 6.51 25.67 36.40 28.16 3.83 1.01 

ด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย ์   3.73 1.00 
1 กระแสการบริโภคผลไม้อินทรีย์ก าลังได้รับ

ความนิยม 
1.92 8.81 29.69 36.78 22.80 3.73 0.96 

2 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วมีรสชาติดีกว่า
ผลไม้ท่ัวไป 

2.68 11.49 34.10 33.72 18.01 3.59 0.99 

3 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วปลอดภัยจาก
สารเคมี  

0.96 5.17 22.41 37.74 33.72 3.91 0.92 

4 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

1.92 8.05 28.74 36.97 24.33 3.68 0.99 

ที่มา จากการส ารวจ 
4.3.5 ความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียน และมังคุด)  

1) ระดับความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ได้แก่ ทุเรียนอินทรีย์ และมังคุดอินทรีย์ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์ในระดับมากเพื่อรักษาสุขภาพของบุคคลรอบข้าง  
เช่น ครอบครัว เพื่อน คนท่ีคุณรัก เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมุ่งมั่นผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างประณีต เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 3.96 3.81 3.79 ตามล าดับ 
และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อตามกระแสนิยมในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.06 (ตารางท่ี 4.29) 
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3) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าประเภท
ผลไม้อินทรีย์ 

จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า
ประเภทผลไม้อินทรีย์โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00  โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ระดับมากในเรื่องผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากสารเคมี 
ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากการตัดแปลงพันธุกรรม (Non-
GMO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 4.06 4.03 และ 3.83 ตามล าดับ 

4) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้
อินทรีย์ 

จากการส ารวจทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้า
ประเภทผลไม้อินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านความรู้สึกในการบริโภคผลไม้อินทรีย์
โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องบริโภค
ผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี บริโภคผลไม้อินทรีย์
แล้วรู้สึกเป็นกระแสการบริโภคผลไม้อินทรีย์ก าลังได้รับความนิยม บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกว่าสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และบริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกว่ามีรสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไปมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 3.73 
3.68 และ 3.59 ตามล าดับ  

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในแต่ละด้านใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการตระหนักสุขภาพระดับมากท่ีสุดในเรื่องใส่ใจในสุขภาพบุคคลรอบข้าง เช่น 
ครอบครัว เพื่อน และใส่ใจสุขภาพตนเองช่วยลดการบริโภคสารเคมี ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมในเรื่อง
วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดการใช้สารเคมี ลดปัญหามลพิษในดินและน้ า อนุรักษ์ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม 
และผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้อินทรีย์ว่าเป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี 
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สุดท้ายบริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี (ตารางท่ี 
4.28) 

 

ตารางที่ 4.28 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 

ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านการตระหนักถึงสุขภาพ     4.12 1.01 

1 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจ
สุขภาพของตนเอง 

2.11 3.45 14.56 29.89 50.00 4.22 0.97 

2 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจใน
สุขภาพบุคคลรอบข้าง  

1.92 3.45 13.79 31.23 49.62 4.25 0.92 

3 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดความเส่ียงในการ
เจ็บป่วย 

2.68 5.17 24.33 32.38 35.44 3.89 1.01 

4 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการบริโภคสารเคมี 1.92 3.83 17.43 28.93 47.89 4.11 1.01 
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ตารางที่ 4.28 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (ต่อ)   

ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 
ด้านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม     4.10 0.97 

1 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยอนุรักษ์นิเวศน์
ส่ิงแวดล้อม 

1.53 4.98 17.05 34.48 41.95 4.09 0.95 

2 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหา
มลพิษในน้ า 

2.30 4.79 17.05 35.06 40.80 4.05 0.98 

3 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหา
มลพิษในดิน 

1.72 4.02 15.90 36.02 42.34 4.10 0.93 

4 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการใช้
สารเคมี  

1.53 3.26 16.48 32.76 45.98 4.16 0.91 

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์   4.00 0.97 
1 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ 
1.15 5.36 17.43 37.74 38.31 4.08 0.94 

2 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากสารเคมี 1.15 4.21 20.11 36.21 38.31 4.06 0.90 
3 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
1.72 4.60 18.77 37.55 37.36 4.03 0.92 

4 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากการตัด
แปลงพันธุกรรม (Non-GMO) 

3.26 6.51 25.67 36.40 28.16 3.83 1.01 

ด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย ์   3.73 1.00 
1 กระแสการบริโภคผลไม้อินทรีย์ก าลังได้รับ

ความนิยม 
1.92 8.81 29.69 36.78 22.80 3.73 0.96 

2 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วมีรสชาติดีกว่า
ผลไม้ท่ัวไป 

2.68 11.49 34.10 33.72 18.01 3.59 0.99 

3 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วปลอดภัยจาก
สารเคมี  

0.96 5.17 22.41 37.74 33.72 3.91 0.92 

4 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

1.92 8.05 28.74 36.97 24.33 3.68 0.99 

ที่มา จากการส ารวจ 
4.3.5 ความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียน และมังคุด)  

1) ระดับความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ได้แก่ ทุเรียนอินทรีย์ และมังคุดอินทรีย์ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์ในระดับมากเพื่อรักษาสุขภาพของบุคคลรอบข้าง  
เช่น ครอบครัว เพื่อน คนท่ีคุณรัก เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมุ่งมั่นผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างประณีต เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 3.96 3.81 3.79 ตามล าดับ 
และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อตามกระแสนิยมในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.06 (ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที่ 4.29 ความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
ระดับความต้องการซ้ือ 

สินค้าประเภทผลไม้อินทรีย ์
ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 

ความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์     3.72 1.13 
1 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์บริโภคเพื่อ

รักษาสุขภาพของตนเอง 
1.53 4.60 23.95 33.91 36.02 3.96 1.00 

2 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อรักษา
สุขภาพของบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว 
เพื่อน คนท่ีคุณรัก 

1.92 4.21 21.26 33.91 38.70 4.00 1.00 

3 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2.11 7.47 23.75 36.78 29.89 3.79 
 

1.04 
 

4 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อตาม
กระแสนิยมการบริโภคอาหารอินทรีย์ 

12.07 15.71 35.06 21.84 15.33 3.06 1.24 

5 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีมุ่งมั่นผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
อย่างประณีต 

3.07 4.79 25.67 33.91 32.57 3.81 1.07 

ที่มา จากการส ารวจ 
2) แนวโน้มความต้องการผลไม้อินทรีย์ในอนาคต 

แนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมี
แนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์อย่างมากร้อยละ 97.32 และไม่เลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 
2.68 เพราะบางสินค้าไม่น่าเช่ือถือ ส่วนแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคต พบว่า ผู้บริโภคมี
แนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคตอย่างมากร้อยละ 96.36 และไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ใน
อนาคตร้อยละ 3.64 เพราะราคาแพงไม่มีเงินซื้อหรือผลิตผลไม้อินทรีย์ได้เอง และสุดท้ายแนวโน้มการตัดสินใจ
แนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มการตัดสินใจแนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์อย่างมาก
เช่นกันร้อยละ 94.25 และไม่แนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 5.75 (ตารางท่ี 4.30)  
ตารางที่ 4.30 แนวโน้มความต้องการผลไม้อินทรีย์ในอนาคต 

แนวโน้มความต้องการผลไม้อินทรีย์ในอนาคต จ านวน (N=522) ร้อยละ 
การตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์   

1) บริโภค 508 97.32 
2) ไม่บริโภค  14 2.68 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ในอนาคต   
1) ซื้อ 503 96.36 
2) ไม่ซื้อ  19 3.64 

การตัดสินใจแนะน าให้ผู้อืน่ซ้ือผลไม้อินทรีย์   
1) แนะน า 492 94.25 
2) ไม่แนะน า  30 5.75 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4.3.6 รูปแบบการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สู่ตลาดในเขต EEC  
จากการสอบถามความคิดเห็นถึงการสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์มาตลาดในเขต EEC 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นควรสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์มาตลาดในเขต EEC โดยเป็นใน
รูปแบบส่ังจองล่วงหน้า (Pre order) และผ่านการขาย online แล้วส่งถึงผู้บริโภค (Delivery) ร้อยละ 33.14 
รองลงมาจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียว ร้อยละ 18.20 จัดต้ังตลาดกลางเกษตร
อินทรีย์ หรือศูนย์กระจายจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ร้อยละ 17.24 จ าหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าสะดวกซื้อ และจัดจ าหน่ายตามตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชนเกษตรอินทรีย์ในสัดส่วนท่ีเท่ากันร้อยละ 
13.79  และจ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์หรือสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรร้อยละ 3.84  

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมีทิศทางปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรือชอบความสะดวกสบาย
ส่งถึงบ้านซึ่งเป็นตามกระแสการปรับเปล่ียนสู่ตลาดดิจิทัล และมีความต้องการสนับสนุนให้มีการจัดมหกรรม
เกษตรอินทรีย์หรือมีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียวในเขต EEC โดยเป็นการหมุนเวียนจัดงานไปในแต่ละจังหวัด
เพื่อผู้บริโภคได้รับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สอดรับกับการสนับสนุนให้จัดต้ังตลาด
กลางเกษตรอินทรีย์หรือมีศูนย์กระจายและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะเพื่อการรองรับการค้าขาย
แบบออนไลน์หรือระบบ E-Commerce ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ควรปรับตัวรับกับความต้องการของ
ตลาดดิจิทัลเพื่อจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง หรือหากมีผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการเป็นคนกลางรวบรวมสินค้า
เกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตและท าการเช่ือมโยงตลาดกระจายผลผลิตให้ผู้บริโภคต่อก็เป็นโอกาสท่ีจะช่วย
ขยายตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่ง (ตารางท่ี 4.31) 

 

ตารางที่ 4.31 รูปแบบการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สู่ตลาดในเขต EEC 
รูปแบบการจ าหน่ายผลไม้อนิทรีย์สู่ตลาดในเขต EEC จ านวน (N=522) ร้อยละ 

1) รูปแบบส่ังจองล่วงหน้า และผ่านการขาย online แล้วส่งถึง
ผู้บริโภค 

173 33.14 

2) จัดต้ังตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ หรือศูนย์กระจายจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ 

90 17.24 

3) จัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียว 95 18.20 
4) จ าหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ 72 13.79   
5) จัดจ าหน่ายตามตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชนเกษตรอินทรีย์ 72 13.79 
6) จ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์หรือสวนผลไม้เกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร 

20 3.84 

ที่มา จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.29 ความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
ระดับความต้องการซ้ือ 

สินค้าประเภทผลไม้อินทรีย ์
ระดับความคิดเห็น mean SD. 1 2 3 4 5 

ความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์     3.72 1.13 
1 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์บริโภคเพื่อ

รักษาสุขภาพของตนเอง 
1.53 4.60 23.95 33.91 36.02 3.96 1.00 

2 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อรักษา
สุขภาพของบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว 
เพื่อน คนท่ีคุณรัก 

1.92 4.21 21.26 33.91 38.70 4.00 1.00 

3 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2.11 7.47 23.75 36.78 29.89 3.79 
 

1.04 
 

4 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อตาม
กระแสนิยมการบริโภคอาหารอินทรีย์ 

12.07 15.71 35.06 21.84 15.33 3.06 1.24 

5 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีมุ่งมั่นผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
อย่างประณีต 

3.07 4.79 25.67 33.91 32.57 3.81 1.07 

ที่มา จากการส ารวจ 
2) แนวโน้มความต้องการผลไม้อินทรีย์ในอนาคต 

แนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมี
แนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์อย่างมากร้อยละ 97.32 และไม่เลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 
2.68 เพราะบางสินค้าไม่น่าเช่ือถือ ส่วนแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคต พบว่า ผู้บริโภคมี
แนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคตอย่างมากร้อยละ 96.36 และไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ใน
อนาคตร้อยละ 3.64 เพราะราคาแพงไม่มีเงินซื้อหรือผลิตผลไม้อินทรีย์ได้เอง และสุดท้ายแนวโน้มการตัดสินใจ
แนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มการตัดสินใจแนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์อย่างมาก
เช่นกันร้อยละ 94.25 และไม่แนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 5.75 (ตารางท่ี 4.30)  
ตารางที่ 4.30 แนวโน้มความต้องการผลไม้อินทรีย์ในอนาคต 

แนวโน้มความต้องการผลไม้อินทรีย์ในอนาคต จ านวน (N=522) ร้อยละ 
การตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์   

1) บริโภค 508 97.32 
2) ไม่บริโภค  14 2.68 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลไม้อินทรีย์ในอนาคต   
1) ซื้อ 503 96.36 
2) ไม่ซื้อ  19 3.64 

การตัดสินใจแนะน าให้ผู้อืน่ซ้ือผลไม้อินทรีย์   
1) แนะน า 492 94.25 
2) ไม่แนะน า  30 5.75 
ที่มา จากการส ารวจ 
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4.3.6 รูปแบบการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สู่ตลาดในเขต EEC  
จากการสอบถามความคิดเห็นถึงการสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์มาตลาดในเขต EEC 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นควรสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์มาตลาดในเขต EEC โดยเป็นใน
รูปแบบส่ังจองล่วงหน้า (Pre order) และผ่านการขาย online แล้วส่งถึงผู้บริโภค (Delivery) ร้อยละ 33.14 
รองลงมาจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียว ร้อยละ 18.20 จัดต้ังตลาดกลางเกษตร
อินทรีย์ หรือศูนย์กระจายจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ร้อยละ 17.24 จ าหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าสะดวกซื้อ และจัดจ าหน่ายตามตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชนเกษตรอินทรีย์ในสัดส่วนท่ีเท่ากันร้อยละ 
13.79  และจ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์หรือสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรร้อยละ 3.84  

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมีทิศทางปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรือชอบความสะดวกสบาย
ส่งถึงบ้านซึ่งเป็นตามกระแสการปรับเปล่ียนสู่ตลาดดิจิทัล และมีความต้องการสนับสนุนให้มีการจัดมหกรรม
เกษตรอินทรีย์หรือมีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียวในเขต EEC โดยเป็นการหมุนเวียนจัดงานไปในแต่ละจังหวัด
เพื่อผู้บริโภคได้รับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สอดรับกับการสนับสนุนให้จัดต้ังตลาด
กลางเกษตรอินทรีย์หรือมีศูนย์กระจายและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะเพื่อการรองรับการค้าขาย
แบบออนไลน์หรือระบบ E-Commerce ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ควรปรับตัวรับกับความต้องการของ
ตลาดดิจิทัลเพื่อจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง หรือหากมีผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการเป็นคนกลางรวบรวมสินค้า
เกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตและท าการเช่ือมโยงตลาดกระจายผลผลิตให้ผู้บริโภคต่อก็เป็นโอกาสท่ีจะช่วย
ขยายตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่ง (ตารางท่ี 4.31) 

 

ตารางที่ 4.31 รูปแบบการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์สู่ตลาดในเขต EEC 
รูปแบบการจ าหน่ายผลไม้อนิทรีย์สู่ตลาดในเขต EEC จ านวน (N=522) ร้อยละ 

1) รูปแบบส่ังจองล่วงหน้า และผ่านการขาย online แล้วส่งถึง
ผู้บริโภค 

173 33.14 

2) จัดต้ังตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ หรือศูนย์กระจายจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ 

90 17.24 

3) จัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สีเขียว 95 18.20 
4) จ าหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ 72 13.79   
5) จัดจ าหน่ายตามตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชนเกษตรอินทรีย์ 72 13.79 
6) จ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์หรือสวนผลไม้เกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร 

20 3.84 

ที่มา จากการส ารวจ 
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5.1 สรุป 
การวิจัยเรื่อง การผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ ในตลาด EEC หรือ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของการผลิตทุเรียนและ
มังคุดอินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียนของภาคตะวันออก เพื่อศึกษาต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และวิถี
ตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาคตะวันออก และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ใน
จังหวัดท่ีอยู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 ต้นทุนการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์  
1) ต้นทุนการผลิตของทุเรียนอินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียน

อินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 20,807.07 บาท รองลงมา
จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากับ 
1,072.34 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อกิโลกรัม
ของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.03 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 
24.10 บาท และจังหวัดตราดมต้ีนทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.99 บาท ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตทุเรียนอินทรีย์
จันทบุรีและตราดมีการดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยใกล้เคียงกัน แต่การผลิตทุเรียนอินทรีย์ระยองมีค่าปุ๋ยไม่มาก
โดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบ
ธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสวนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท าให้ค่าแรงงานรายวัน 
(500 บาทต่อวัน) จะสูงกว่าค่าแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งส่งผลให้ค่าดูแลรักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดอื่น   

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคาทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีขายได้ราคาสูงท่ีสุด
เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.68 บาท รองลงมาจังหวัดระยองขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 88.12 บาท และจังหวัดตราดขาย
ได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 39.44 บาท ตามล าดับ เนื่องจากสัดส่วนผลผลิตทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดน าไปขายสู่
ตลาดท่ัวไปมากกว่าตลาดอินทรีย์ท าให้ทุเรียนอินทรีย์ถูกตัดเกรดตัดราคาเพราะด้วยสภาพผิว รูปทรงของ
ทุเรียนอินทรีย์ จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับลดลงเพราะมีราคาท่ีน าไปขายในตลาดท่ัวไปด้วย แต่ถ้า
สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์น าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดไปสู่ตลาดอินทรีย์ให้
เพิ่มขึ้นเพื่อได้รับราคาท่ีดีกว่าตลาดท่ัวไป  แต่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่วนใหญ่ขายสู่ตลาดเกษตร
อินทรีย์โดยเฉพาะหรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภค เม่ือหักต้นทุนการผลิตแล้วท้ัง 3 จังหวัดมีก าไรต่อไร่
ค่อนข้างมาก โดยจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 63,513.24 บาท หรือจังหวัดจันทบุรีมีก าไร
กิโลกรัมละ 73.58 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 62.09 บาท และจังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัม
ละ 20.45 บาท ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดตราดสามารถขยายตลาดมาขายในตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ
หรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภคจะท าให้ได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นเพราะมีผลผลิตต่อไร่สูงสุด 

2) ต้นทุนการผลิตของมังคุดอินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด
อินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 25,017.40 บาท รองลงมา
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุด
เท่ากับ 1,302.52 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อ
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5.1 สรุป 
การวิจัยเรื่อง การผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ ในตลาด EEC หรือ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของการผลิตทุเรียนและ
มังคุดอินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียนของภาคตะวันออก เพื่อศึกษาต้นทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด และวิถี
ตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในภาคตะวันออก และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ใน
จังหวัดท่ีอยู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 ต้นทุนการผลิตของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์  
1) ต้นทุนการผลิตของทุเรียนอินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียน

อินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตทุเรียนอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดจันทบุรีเฉล่ียไร่ละ 20,807.07 บาท รองลงมา
จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากับ 
1,072.34 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อกิโลกรัม
ของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.03 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 
24.10 บาท และจังหวัดตราดมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.99 บาท ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตทุเรียนอินทรีย์
จันทบุรีและตราดมีการดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยใกล้เคียงกัน แต่การผลิตทุเรียนอินทรีย์ระยองมีค่าปุ๋ยไม่มาก
โดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบ
ธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสวนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท าให้ค่าแรงงานรายวัน 
(500 บาทต่อวัน) จะสูงกว่าค่าแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งส่งผลให้ค่าดูแลรักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดอื่น   

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคาทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีขายได้ราคาสูงท่ีสุด
เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.68 บาท รองลงมาจังหวัดระยองขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 88.12 บาท และจังหวัดตราดขาย
ได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 39.44 บาท ตามล าดับ เนื่องจากสัดส่วนผลผลิตทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดน าไปขายสู่
ตลาดท่ัวไปมากกว่าตลาดอินทรีย์ท าให้ทุเรียนอินทรีย์ถูกตัดเกรดตัดราคาเพราะด้วยสภาพผิว รูปทรงของ
ทุเรียนอินทรีย์ จึงท าให้ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับลดลงเพราะมีราคาท่ีน าไปขายในตลาดท่ัวไปด้วย แต่ถ้า
สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์น าทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดตราดไปสู่ตลาดอินทรีย์ให้
เพิ่มขึ้นเพื่อได้รับราคาท่ีดีกว่าตลาดท่ัวไป  แต่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่วนใหญ่ขายสู่ตลาดเกษตร
อินทรีย์โดยเฉพาะหรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภค เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วท้ัง 3 จังหวัดมีก าไรต่อไร่
ค่อนข้างมาก โดยจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) ไร่ละ 63,513.24 บาท หรือจังหวัดจันทบุรีมีก าไร
กิโลกรัมละ 73.58 บาท รองลงมาจังหวัดระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 62.09 บาท และจังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัม
ละ 20.45 บาท ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดตราดสามารถขยายตลาดมาขายในตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ
หรือตลาดส่ังจองล่วงหน้าสู่ผู้บริโภคจะท าให้ได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นเพราะมีผลผลิตต่อไร่สูงสุด 

2) ต้นทุนการผลิตของมังคุดอินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด
อินทรีย์ในระยะเวลาการปรับเปล่ียนของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตมังคุดอินทรีย์ท่ีมีต้นทุนรวมสูงท่ีสุดคือ จังหวัดตราดเฉล่ียไร่ละ 25,017.40 บาท รองลงมา
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดตราดมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุด
เท่ากับ 1,302.52 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ตามล าดับ ท าให้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อ
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กิโลกรัมของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 35.49 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 20.11 บาท และจังหวัดตราดมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.21 บาท ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตมังคุด
อินทรีย์ของจังหวัดตราดมีการดูแลและการใช้ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดินค่อนข้างมากและเป็นสวนท่ีต้นมังคุดมีความ
สมบูรณ์ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีมีเทคนิคการดูแลใกล้เคียงกันกับตราดแต่มีบางสวนต้น
ค่อนข้างอายุมากท าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยว ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดระยองมีค่าปุ๋ยค่อนข้างต่าง
จาก 2 จังหวัดนั้นเพราะบางสวนยังไม่มีเทคนิคการดึงดอกออกผลมังคุดท าให้มีผลผลิตน้อยจึงควรเพิ่มการสร้าง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบสวนอยู่ใน
เขตเทศบาลท าให้ค่าแรงงานรายวันจะสูงกว่าแรงงานภาคเกษตรส่งผลให้ค่าดูแลรักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
จังหวัดอื่น  

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคามังคุดอินทรีย์ท่ีเกษตรกรขายได้ท้ัง 3 จังหวัดมีราคาท่ี
ใกล้เคียงกันโดยราคามังคุดอินทรีย์ของจังหวัดระยองขายได้ราคาสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 45.56 บาท เพราะมี
การสนับสนุนรับซื้อจากบริษัทท่ีท า CSR กันไว้รองลงมาจังหวัดตราดขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 45.12 บาท และ
จังหวัดจันทบุรีขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 43.63 บาท ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า แต่ท้ังนี้เพราะผลผลิตมังคุดอินทรีย์
สุกพร้อม ๆ กัน บางส่วนต้องแบ่งกระจายผลผลิตไปขายสู่ตลาดท่ัวไปตามปกติท าให้ได้รับราคาท่ีผิวตกเกรดบ้าง
เม่ือเทียบกับมังคุดท่ีใช้สารเคมี เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วท้ัง  3 จังหวัดมีก าไรต่อไร่ โดยจังหวัดตราดมี
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) สูงสุดไร่ละ 33,752.30 บาท หรือจังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัมละ 25.91 บาท 
รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีก าไรกิโลกรัมละ 23.52 บาท และจังหวัดระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 10.07 บาท 
ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดระยองพัฒนาการผลิตโดยการเพิ่มองค์ความรู้เทคนิคการบ ารุงรักษาผลผลิตจะท า
ให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นจะท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นเพราะสามารถขายได้ราคาสูงอยู่แล้ว  

5.1.2 การตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออก 
1) โครงสร้างการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออกมีลักษณะท่ีคล้ายกันโดย

มีผู้เกี่ยวข้องท าหน้าท่ีทางการตลาดได้แก่ เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ผู้แปรรูป หน่วยงานภาคประชารัฐ 
ห้างสรรพสินค้า พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น (ล้ง) วิสาหกิจชุมชน นักท่องเท่ียว และพ่อค้าต่างจังหวัด 

2) วิถีการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ เพื่อแสดงการกระจายผลผลิตทุเรียนอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ และมังคุดอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ผลิตร้อยละ 100 ขายผ่านผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท า
หน้าท่ีทางการตลาดไปสู่ผู้บริโภค โดยวิถีการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ปี 2560 
พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ 37.64 เป็นวิถีการตลาดท่ี
ไม่ซับซ้อนสามารถไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศท่ีมีความต้องการทุเรียนอินทรีย์ร้อยละ 95.59  และส่งออก
ต่างประเทศร้อยละ 4.41 ส่วนวิถีการตลาดของมังคุดอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ปี 2560 พบว่า 
เกษตรกรผู้ผลิตมังคุดอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผู้แปรรูปเพื่อท าการแปรรูปมังคุดอินทรีย์ร้อยละ 29.40 ซึ่งส่วนใหญ่
น าไปท าน้ ามังคุดท่ีมีสรรพคุณทางยาบ ารุง เป็นวิถีการตลาดท่ีไม่ซับซ้อนสามารถไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศท่ี
มีความต้องการมังคุดอินทรีย์ร้อยละ 90.74 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 9.26  

3) ต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ กรณีขายแบบออนไลน์ 
เริ่มต้ังแต่จากเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล กระจายโดยบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อส่ง
ถึงผู้บริโภคในเขตจังหวัด EEC ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์นิยมใช้บริการ ได้แก่ บริษัท Kerry Express 
และบริษัท Nim Express เพราะมีความสะดวกเปิดท าการในวันหยุดราชการ รวมท้ังมีการกรอกช่ือท่ีอยู่ผู้รับผู้
ส่งผ่าน Application ของบริษัทได้ก่อน กรณีเกษตรกรท่ีขายทุเรียนอินทรีย์บรรจุกล่องผ่านตลาดออนไลน์
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โดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศมีต้นทุนการผลิตรวมของทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 24.10 
บาท ราคาท่ีเกษตรกรได้รับกิโลกรัมละ 97.68 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิโลกรัมละ 73.58 บาท หากขาย
ผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 49.79 บาท ได้รับราคากิโลกรัมละ 160 บาท  เกิดส่วนเหล่ือม
การตลาดระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรกิโลกรัมละ 62.32 บาท มีก าไรกิโลกรัมละ 12.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.83 ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  ส่วนกรณีเกษตรกรท่ีขายมังคุดอินทรีย์บรรจุ
กล่องผ่านตลาดออนไลน์โดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศมีต้นทุนการผลิตรวมของมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี
กิโลกรัมละ 20.11 บาท ราคาท่ีเกษตรกรได้รับกิโลกรัมละ 43.63 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิ โลกรัมละ 
23.52 บาท หากขายผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 30.53 บาท ได้รับราคากิโลกรัมละ 90 
บาท  เกิดส่วนเหล่ือมการตลาดระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรกิโลกรัมละ 46.37 บาท มีก าไรกิโลกรัมละ 15.84 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ 

5.1.3 พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน 

ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ และส่วนท่ี 5 ความ
ต้องการซื้อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 522 ราย ซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด EEC จ านวน 386 ราย และเป็นผู้บริโภคท่ีเคยมาใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 3 ปี
ท่ีผ่านมาจ านวน 136 ราย เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุด
อินทรีย์ในตลาด EEC ท้ังท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน และเคยมาท่องเท่ียวใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเพื่อได้
ข้อมูลท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงจากผลการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน 
ดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวัยท างานช่วงอายุ  
31-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน ซึ่งมีจ านวนสมาชิกครอบครัวในวัยเด็ก วัยชรา 
และคนป่วย 1 – 2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป  

2) พฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ ส่วนใหญ่รู้จักผลไม้อินทรีย์โดยผู้บริโภครู้จักตราสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด ส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ (มกษ.) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประเทศไทย หรือตรา Organic Thailand ตรารับรองมาตรฐานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ มีการรับรู้
ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่า 2 แหล่งต่อคน โดยส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตร
อินทรีย์จาก อินเตอร์เนต / เวปไซต์ และโทรทัศน์ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยซื้อและเคยรับประทานผลไม้
อินทรีย์ เหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพราะค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
และเหตุผลท่ีผู้บริโภคไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพราะแหล่งจ าหน่ายมีน้อยหรือหาซื้อได้ยาก วัตถุประสงค์หลักใน
การเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อไปบริโภคเองและศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ท่ีจะซื้อก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อผลไม้อินทรีย์ต่อปีคือ 2-3 ครั้ง โดยเลือกซื้อทุเรียนอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 6.42 
กิโลกรัมและส่วนใหญ่นิยมซื้อครั้งละ 3 กิโลกรัม ส าหรับปริมาณการเลือกซื้อมังคุดอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 5.64 
กิโลกรัมและส่วนใหญ่นิยมซื้อครั้งละ 2 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณการซื้อส่วนใหญ่ท่ีนิยมซื้อต่อครั้งสามารถน าไป
ออกแบบปริมาณบรรจุของแพคเกจให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยอมรับ
ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 10% - 19% บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้
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กิโลกรัมของจังหวัดระยองสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 35.49 บาท รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมต้ีนทุนเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 20.11 บาท และจังหวัดตราดมีต้นทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.21 บาท ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตมังคุด
อินทรีย์ของจังหวัดตราดมีการดูแลและการใช้ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดินค่อนข้างมากและเป็นสวนท่ีต้นมังคุดมีความ
สมบูรณ์ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรีมีเทคนิคการดูแลใกล้เคียงกันกับตราดแต่มีบางสวนต้น
ค่อนข้างอายุมากท าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยว ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ของจังหวัดระยองมีค่าปุ๋ยค่อนข้างต่าง
จาก 2 จังหวัดนั้นเพราะบางสวนยังไม่มีเทคนิคการดึงดอกออกผลมังคุดท าให้มีผลผลิตน้อยจึงควรเพิ่มการสร้าง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ อ าเภอเมืองระยองมีการดูแลสวนแบบธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประกอบสวนอยู่ใน
เขตเทศบาลท าให้ค่าแรงงานรายวันจะสูงกว่าแรงงานภาคเกษตรส่งผลให้ค่าดูแลรักษาจึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
จังหวัดอื่น  

ด้านราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีสวนพบว่า ราคามังคุดอินทรีย์ท่ีเกษตรกรขายได้ท้ัง 3 จังหวัดมีราคาท่ี
ใกล้เคียงกันโดยราคามังคุดอินทรีย์ของจังหวัดระยองขายได้ราคาสูงท่ีสุดเฉล่ียกิโลกรัมละ 45.56 บาท เพราะมี
การสนับสนุนรับซื้อจากบริษัทท่ีท า CSR กันไว้รองลงมาจังหวัดตราดขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 45.12 บาท และ
จังหวัดจันทบุรีขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 43.63 บาท ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า แต่ท้ังนี้เพราะผลผลิตมังคุดอินทรีย์
สุกพร้อม ๆ กัน บางส่วนต้องแบ่งกระจายผลผลิตไปขายสู่ตลาดท่ัวไปตามปกติท าให้ได้รับราคาท่ีผิวตกเกรดบ้าง
เมื่อเทียบกับมังคุดท่ีใช้สารเคมี เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วท้ัง  3 จังหวัดมีก าไรต่อไร่ โดยจังหวัดตราดมี
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) สูงสุดไร่ละ 33,752.30 บาท หรือจังหวัดตราดมีก าไรกิโลกรัมละ 25.91 บาท 
รองลงมาจังหวัดจันทบุรีมีก าไรกิโลกรัมละ 23.52 บาท และจังหวัดระยองมีก าไรกิโลกรัมละ 10.07 บาท 
ตามล าดับ ท้ังนี้ หากจังหวัดระยองพัฒนาการผลิตโดยการเพิ่มองค์ความรู้เทคนิคการบ ารุงรักษาผลผลิตจะท า
ให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นจะท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นเพราะสามารถขายได้ราคาสูงอยู่แล้ว  

5.1.2 การตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออก 
1) โครงสร้างการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ภาคตะวันออกมีลักษณะท่ีคล้ายกันโดย

มีผู้เกี่ยวข้องท าหน้าท่ีทางการตลาดได้แก่ เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ผู้แปรรูป หน่วยงานภาคประชารัฐ 
ห้างสรรพสินค้า พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น (ล้ง) วิสาหกิจชุมชน นักท่องเท่ียว และพ่อค้าต่างจังหวัด 

2) วิถีการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ เพื่อแสดงการกระจายผลผลิตทุเรียนอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ และมังคุดอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ผลิตร้อยละ 100 ขายผ่านผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท า
หน้าท่ีทางการตลาดไปสู่ผู้บริโภค โดยวิถีการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ปี 2560 
พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ 37.64 เป็นวิถีการตลาดท่ี
ไม่ซับซ้อนสามารถไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศท่ีมีความต้องการทุเรียนอินทรีย์ร้อยละ 95.59  และส่งออก
ต่างประเทศร้อยละ 4.41 ส่วนวิถีการตลาดของมังคุดอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ปี 2560 พบว่า 
เกษตรกรผู้ผลิตมังคุดอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผู้แปรรูปเพื่อท าการแปรรูปมังคุดอินทรีย์ร้อยละ 29.40 ซึ่งส่วนใหญ่
น าไปท าน้ ามังคุดท่ีมีสรรพคุณทางยาบ ารุง เป็นวิถีการตลาดท่ีไม่ซับซ้อนสามารถไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศท่ี
มีความต้องการมังคุดอินทรีย์ร้อยละ 90.74 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 9.26  

3) ต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ กรณีขายแบบออนไลน์ 
เริ่มต้ังแต่จากเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล กระจายโดยบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อส่ง
ถึงผู้บริโภคในเขตจังหวัด EEC ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์นิยมใช้บริการ ได้แก่ บริษัท Kerry Express 
และบริษัท Nim Express เพราะมีความสะดวกเปิดท าการในวันหยุดราชการ รวมท้ังมีการกรอกช่ือท่ีอยู่ผู้รับผู้
ส่งผ่าน Application ของบริษัทได้ก่อน กรณีเกษตรกรท่ีขายทุเรียนอินทรีย์บรรจุกล่องผ่านตลาดออนไลน์
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โดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศมีต้นทุนการผลิตรวมของทุเรียนอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 24.10 
บาท ราคาท่ีเกษตรกรได้รับกิโลกรัมละ 97.68 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิโลกรัมละ 73.58 บาท หากขาย
ผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 49.79 บาท ได้รับราคากิโลกรัมละ 160 บาท  เกิดส่วนเหล่ือม
การตลาดระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรกิโลกรัมละ 62.32 บาท มีก าไรกิโลกรัมละ 12.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.83 ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ  ส่วนกรณีเกษตรกรท่ีขายมังคุดอินทรีย์บรรจุ
กล่องผ่านตลาดออนไลน์โดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในประเทศมีต้นทุนการผลิตรวมของมังคุดอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี
กิโลกรัมละ 20.11 บาท ราคาท่ีเกษตรกรได้รับกิโลกรัมละ 43.63 บาท ท าให้เกษตรกรมีก าไรกิ โลกรัมละ 
23.52 บาท หากขายผ่านตลาดออนไลน์มีต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 30.53 บาท ได้รับราคากิโลกรัมละ 90 
บาท  เกิดส่วนเหล่ือมการตลาดระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรกิโลกรัมละ 46.37 บาท มีก าไรกิโลกรัมละ 15.84 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของราคาขายปลีกออนไลน์ท่ีผู้บริโภคตลาดภายในประเทศ 

5.1.3 พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน 

ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ และส่วนท่ี 5 ความ
ต้องการซื้อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 522 ราย ซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด EEC จ านวน 386 ราย และเป็นผู้บริโภคท่ีเคยมาใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 3 ปี
ท่ีผ่านมาจ านวน 136 ราย เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุด
อินทรีย์ในตลาด EEC ท้ังท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน และเคยมาท่องเท่ียวใน 3 จังหวัด EEC ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเพื่อได้
ข้อมูลท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงจากผลการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน 
ดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวัยท างานช่วงอายุ  
31-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน ซึ่งมีจ านวนสมาชิกครอบครัวในวัยเด็ก วัยชรา 
และคนป่วย 1 – 2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป  

2) พฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ ส่วนใหญ่รู้จักผลไม้อินทรีย์โดยผู้บริโภครู้จักตราสัญลักษณ์
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด ส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ (มกษ.) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประเทศไทย หรือตรา Organic Thailand ตรารับรองมาตรฐานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ มีการรับรู้
ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์จากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่า 2 แหล่งต่อคน โดยส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตร
อินทรีย์จาก อินเตอร์เนต / เวปไซต์ และโทรทัศน์ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยซื้อและเคยรับประทานผลไม้
อินทรีย์ เหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพราะค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
และเหตุผลท่ีผู้บริโภคไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพราะแหล่งจ าหน่ายมีน้อยหรือหาซื้อได้ยาก วัตถุประสงค์หลักใน
การเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อไปบริโภคเองและศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ท่ีจะซื้อก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อผลไม้อินทรีย์ต่อปีคือ 2-3 ครั้ง โดยเลือกซื้อทุเรียนอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 6.42 
กิโลกรัมและส่วนใหญ่นิยมซื้อครั้งละ 3 กิโลกรัม ส าหรับปริมาณการเลือกซื้อมังคุดอินทรีย์ต่อครั้งเฉล่ีย 5.64 
กิโลกรัมและส่วนใหญ่นิยมซื้อครั้งละ 2 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณการซื้อส่วนใหญ่ท่ีนิยมซื้อต่อครั้งสามารถน าไป
ออกแบบปริมาณบรรจุของแพคเกจให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยอมรับ
ระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคาผลไม้ท่ัวไปได้ 10% - 19% บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้
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อินทรีย์คือตนเองเพราะส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเอง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ
ผลไม้อินทรีย์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีมีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบาย ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้
อินทรีย์จากผู้ผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกร และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติเห็นด้วยหากมีบริการจัดส่ง
ผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 

3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ ท้ัง 4 ประเภท ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งประโยชน์ของส่วนประสมทางการตลาด คือการ
สร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบควรให้ความส าคัญในการท าการตลาดให้ตรงตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งผลไม้อินทรีย์ต้องมีคุณภาพ มี
ฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน รองลงมาด้านการส่งเสริมการตลาดควรการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ มี
โฆษณา ณ จุดจ าหน่าย  และด้านราคาควรแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ถึงแม้ให้ความส าคัญระดับปานกลางแต่ผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ  

4) ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตระหนักถึงสุขภาพ ด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าทุเรียนอินทรีย์
และมังคุดอินทรีย์ และด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ พบว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในแต่ละด้านในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการตระหนัก
สุขภาพระดับมากท่ีสุดในเรื่องใส่ใจในสุขภาพบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน และใส่ใจสุขภาพตนเองช่วย
ลดการบริโภคสารเคมี ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมในเรื่องวิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดการใช้สารเคมี 
ลดปัญหามลพิษในดินและน้ า อนุรักษ์ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม และผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้
อินทรีย์ว่าเป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
สุดท้ายบริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี 

5) ความต้องการซื้อและแนวโน้มการซื้อสินค้าทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ ผู้บริโภคมีความ
ต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์ในระดับมากเพื่อรักษาสุขภาพของบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนท่ีรัก และ
เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง ผู้บริโภคมีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์อย่างมากถึงร้อยละ 
97.32 และไม่เลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 2.68 เพราะบางสินค้าไม่น่าเช่ือถือ ส่วนแนวโน้มการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคตอย่างมากถึงร้อยละ 96.36 และไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคตร้อยละ 3.64 
เพราะราคาแพงไม่มีเงินซื้อหรือผลิตผลไม้อินทรีย์ได้เอง และสุดท้ายแนวโน้มการตัดสินใจแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ
ผลไม้อินทรีย์อย่างมากเช่นกันร้อยละ 94.25 และไม่แนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 5.75 และสุดท้าย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นควรสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์มาตลาดในเขต EEC โดยเป็นในรูปแบบส่ัง
จองล่วงหน้า (Pre order) และผ่านการขาย online แล้วส่งถึงผู้บริโภค (Delivery) 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ครั้งนี้
เน้นวิเคราะห์ต้นทุนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีตลาดผลไม้อินทรีย์เพื่อใหส้อดรับ
กับพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวทางการพัฒนาแบบตลาดน าการผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดในทุก ๆ ด้าน  
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดผลไม้อินทรีย์ ดังนี้ 
1) การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ต้องเน้นผลไม้อินทรีย์คุณภาพ ควรมีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนาดสอดรับกับ

เงื่อนไขการบริการขนส่งของบริษัทโลจิสติกส์เพื่อความประหยัดต่อขนาด ควรพิจารณาปริมาณการซื้อส่วนใหญ่
ท่ีนิยมซื้อต่อครั้ง (ทุเรียนอินทรีย์ 3 กก.และมังคุดอินทรีย์ 2 กก.) สามารถน าไปออกแบบปริมาณบรรจุของ
แพคเกจให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคได้  และควรมีฉลากข้อมูลสินค้าเชิงอธิบายให้ความรู้
เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์กับสินค้าท่ัวไป และต้องมีตรารับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

2) การพัฒนาด้านราคา ควรก าหนดราคาผลไม้อินทรีย์ตามท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับได้โดยสูงกว่า
ราคาผลไม้ท่ัวไปประมาณ 10% - 19% รวมท้ังควรพิจารณาต้นทุนการผลิตและต้นทุนการตลาดของแต่ละชนิด
สินค้าร่วมด้วย และควรแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน 

3) การพัฒนาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์ให้การวาง
จ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผู้บริโภคมีความนิยมซื้อตรงจากผู้ผลิตจึงควรเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคในช่องทางการขายในตลาดดิจิทัล 

4) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าผลไม้อินทรีย์ผ่านส่ือท่ี
ผู้บริโภคนิยมใช้ได้แก่ ส่ืออินเตอร์เนต ส่ือดิจิทัลให้กับกลุ่มคนวัยท างาน และผ่านส่ือโทรทัศน์เพราะยังมีกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีสูงอายุท่ีสนใจ 

ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนเก่ียวข้องการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ดังนี้ 
1) ผู้ผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ ควรปรับตัวด้านการผลิตรับการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ี

เกิดขึ้นในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความหลากหลายให้กับสภาพแวดล้อมของสวนอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งควรปรับตัวด้านการตลาดรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีสนใจ
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์โดยตรงผ่านตลาดดิจิทัลอย่างมากเพราะมีก าลังซื้อและอยู่ใกล้ประหยัดด้านโลจิสติกส์ 
หรือหากเกษตรกรสนใจเป็นผู้ประกอบการรวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตและท าการเช่ือมโยง
ตลาดกระจายผลผลิตต่อให้ผู้บริโภคก็เป็นโอกาสท่ีจะช่วยขยายตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่ง 

2) ผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ควรตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีความปลอดภัยและมีส่วนช่วย
อนุรักษ์ระบบนิเวศน์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  รวมท้ังควรตระหนักถึงความประณีตใส่ใจของ
เกษตรกรในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวของการผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ 

3) หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้
อินทรีย์เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มรายได้โดยน าผลการวิจัยต้นทุนการผลิตในระยะปรับเปล่ียนเป็นข้อมูลประกอบการสร้าง
มาตรการจูงใจสนับสนุนการลงทุนการผลิตผลไม้อินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียน และควรส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์โดยตรงสู่ผู้บริโภคผ่านตลาดดิจิทัล รวมท้ังควร
สร้างรูปแบบหุ้นส่วนประชารัฐมาด าเนินการสร้างร้านค้าจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ท้ังระยะปรับเปล่ียนและ
ผ่านการรับรองแล้วเน้นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับร้านค้า รวมท้ังควรสนับสนุนให้จัดต้ังศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการรองรับการค้าขายแบบออนไลน์หรือระบบ E-Commerce ตามแนวโน้ม
การขยายตัวของตลาดดิจิทัลเพื่อให้ทุกกลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการให้บริการเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ได้ง่าย 
และสะดวก 

4) ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ควรเน้นการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีให้ความรู้ 
สร้างการรับรู้ สร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือในสินค้าผลไม้อินทรีย์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพและเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยการบริโภคผลไม้อินทรีย์ 
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อินทรีย์คือตนเองเพราะส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเอง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ
ผลไม้อินทรีย์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีมีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบาย ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้
อินทรีย์จากผู้ผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกร และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติเห็นด้วยหากมีบริการจัดส่ง
ผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 

3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ ท้ัง 4 ประเภท ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งประโยชน์ของส่วนประสมทางการตลาด คือการ
สร้างส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบควรให้ความส าคัญในการท าการตลาดให้ตรงตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งผลไม้อินทรีย์ต้องมีคุณภาพ มี
ฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน รองลงมาด้านการส่งเสริมการตลาดควรการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ มี
โฆษณา ณ จุดจ าหน่าย  และด้านราคาควรแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ถึงแม้ให้ความส าคัญระดับปานกลางแต่ผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในเรื่องการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ  

4) ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตระหนักถึงสุขภาพ ด้านการตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าทุเรียนอินทรีย์
และมังคุดอินทรีย์ และด้านความรู้สึกในการบริโภคสินค้าทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ พบว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ในแต่ละด้านในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการตระหนัก
สุขภาพระดับมากท่ีสุดในเรื่องใส่ใจในสุขภาพบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน และใส่ใจสุขภาพตนเองช่วย
ลดการบริโภคสารเคมี ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมในเรื่องวิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ท่ีช่วยลดการใช้สารเคมี 
ลดปัญหามลพิษในดินและน้ า อนุรักษ์ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม และผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้
อินทรีย์ว่าเป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
สุดท้ายบริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี 

5) ความต้องการซื้อและแนวโน้มการซื้อสินค้าทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ ผู้บริโภคมีความ
ต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์ในระดับมากเพื่อรักษาสุขภาพของบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนท่ีรัก และ
เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง ผู้บริโภคมีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์อย่างมากถึงร้อยละ 
97.32 และไม่เลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 2.68 เพราะบางสินค้าไม่น่าเช่ือถือ ส่วนแนวโน้มการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคตอย่างมากถึงร้อยละ 96.36 และไม่เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ในอนาคตร้อยละ 3.64 
เพราะราคาแพงไม่มีเงินซื้อหรือผลิตผลไม้อินทรีย์ได้เอง และสุดท้ายแนวโน้มการตัดสินใจแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ
ผลไม้อินทรีย์อย่างมากเช่นกันร้อยละ 94.25 และไม่แนะน าให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ร้อยละ 5.75 และสุดท้าย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นควรสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์มาตลาดในเขต EEC โดยเป็นในรูปแบบส่ัง
จองล่วงหน้า (Pre order) และผ่านการขาย online แล้วส่งถึงผู้บริโภค (Delivery) 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ครั้งนี้
เน้นวิเคราะห์ต้นทุนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีตลาดผลไม้อินทรีย์เพื่อใหส้อดรับ
กับพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวทางการพัฒนาแบบตลาดน าการผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดในทุก ๆ ด้าน  
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดผลไม้อินทรีย์ ดังนี้ 
1) การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ต้องเน้นผลไม้อินทรีย์คุณภาพ ควรมีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนาดสอดรับกับ

เงื่อนไขการบริการขนส่งของบริษัทโลจิสติกส์เพื่อความประหยัดต่อขนาด ควรพิจารณาปริมาณการซื้อส่วนใหญ่
ท่ีนิยมซื้อต่อครั้ง (ทุเรียนอินทรีย์ 3 กก.และมังคุดอินทรีย์ 2 กก.) สามารถน าไปออกแบบปริมาณบรรจุของ
แพคเกจให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคได้  และควรมีฉลากข้อมูลสินค้าเชิงอธิบายให้ความรู้
เก่ียวกับความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์กับสินค้าท่ัวไป และต้องมีตรารับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

2) การพัฒนาด้านราคา ควรก าหนดราคาผลไม้อินทรีย์ตามท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับได้โดยสูงกว่า
ราคาผลไม้ท่ัวไปประมาณ 10% - 19% รวมท้ังควรพิจารณาต้นทุนการผลิตและต้นทุนการตลาดของแต่ละชนิด
สินค้าร่วมด้วย และควรแสดงป้ายราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน 

3) การพัฒนาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์ให้การวาง
จ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผู้บริโภคมีความนิยมซื้อตรงจากผู้ผลิตจึงควรเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคในช่องทางการขายในตลาดดิจิทัล 

4) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าผลไม้อินทรีย์ผ่านส่ือท่ี
ผู้บริโภคนิยมใช้ได้แก่ ส่ืออินเตอร์เนต ส่ือดิจิทัลให้กับกลุ่มคนวัยท างาน และผ่านส่ือโทรทัศน์เพราะยังมีกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีสูงอายุท่ีสนใจ 

ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนเก่ียวข้องการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ดังนี้ 
1) ผู้ผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ ควรปรับตัวด้านการผลิตรับการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ี

เกิดขึ้นในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความหลากหลายให้กับสภาพแวดล้อมของสวนอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งควรปรับตัวด้านการตลาดรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีสนใจ
เลือกซื้อผลไม้อินทรีย์โดยตรงผ่านตลาดดิจิทัลอย่างมากเพราะมีก าลังซื้อและอยู่ใกล้ประหยัดด้านโลจิสติกส์ 
หรือหากเกษตรกรสนใจเป็นผู้ประกอบการรวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตและท าการเช่ือมโยง
ตลาดกระจายผลผลิตต่อให้ผู้บริโภคก็เป็นโอกาสท่ีจะช่วยขยายตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่ง 

2) ผู้บริโภคผลไม้อินทรีย์ควรตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีความปลอดภัยและมีส่วนช่วย
อนุรักษ์ระบบนิเวศน์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  รวมท้ังควรตระหนักถึงความประณีตใส่ใจของ
เกษตรกรในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวของการผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ 

3) หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้
อินทรีย์เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มรายได้โดยน าผลการวิจัยต้นทุนการผลิตในระยะปรับเปล่ียนเป็นข้อมูลประกอบการสร้าง
มาตรการจูงใจสนับสนุนการลงทุนการผลิตผลไม้อินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียน และควรส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์โดยตรงสู่ผู้บริโภคผ่านตลาดดิจิทัล รวมท้ังควร
สร้างรูปแบบหุ้นส่วนประชารัฐมาด าเนินการสร้างร้านค้าจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ท้ังระยะปรับเปล่ียนและ
ผ่านการรับรองแล้วเน้นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับร้านค้า รวมท้ังควรสนับสนุนให้จัดต้ังศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการรองรับการค้าขายแบบออนไลน์หรือระบบ E-Commerce ตามแนวโน้ม
การขยายตัวของตลาดดิจิทัลเพื่อให้ทุกกลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการให้บริการเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์ได้ง่าย 
และสะดวก 

4) ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลไม้อินทรีย์ ควรเน้นการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีให้ความรู้ 
สร้างการรับรู้ สร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือในสินค้าผลไม้อินทรีย์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพและเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยการบริโภคผลไม้อินทรีย์ 
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แบบสอบถามต้นทุนการผลิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 
แบบสอบถามต้นทุนการผลิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81 
 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81 
 

 

 



82 
 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

87 
 

 

 

 

 



86 
 

 

 

87 
 

 

 

 

 



88 
 

 

89 
 

 

 

 

 



88 
 

 

89 
 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 
 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 
 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 
 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 
 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

97 
 

 

 

 



96 
 

 

 

 

97 
 

 

 

 



98 
 

 

 

 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

101 
 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

101 
 

 

 

 



102 
 

 

 

103 
 

 



102 
 

 

 

103 
 

 



105 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
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ตารางผนวกที่ 2.1 อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าของบริษัท Nim Express 
ขนาด ปริมาตร 

(ลบ.ซม.) 
น ้าหนัก 
(กก.) 

ค่าขนส่ง 
(บาท) 

ค่ากล่อง 
(บาท) 

SS 3,000 2.5 50 15 
S 7,500 5 70 20 

AA 15,000 7.5 90 New!!! 
A 30,000 10 110 25 

ที่มา บริษัท Nim Express 

ตารางผนวกที่ 2.2 อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าของบริษัท Kerry Express 
Package 

ประเภทพัสดุ 
BANGKOK* AND WITHIN 

ZONE**(NEXT DAY) 
ค่าส่งกรุงเทพและภายในโซน

(บาท) 

OTHER ZONE 
(2-3 DAYS) 

ค่าส่งจังหวัดอื่น
(บาท) 

PACKAGING 
MATERIAL 

ค่ากล่อง(บาท) 

S+ 
(Max:5kg,L+W+H<75cm) 

95 110 15 

M 
(Max:10kg,L+W+H<90cm  

110 125 20 

ที่มา บริษัท Kerry Express 

ตารางผนวกที่ 2.3 อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าของบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบ EMS 
น ้าหนักพัสดุ ค่าบริการ (บาท) 

เกิน 4,500 กรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กรัม  217 
เกิน 5,000 กรัม แต่ไม่เกิน 5,500 กรัม 242 
เกิน 9,000 กรัม แต่ไม่เกิน 9,500 กรัม 457 
เกิน 9,500 กรัม แต่ไม่เกิน 10,000 กรัม 487 

ที่มา บริษัทไปรษณีย์ไทย 

ตารางผนวกที่ 2.4 อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าของบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบพัสดุธรรมดา 
น ้าหนักพัสดุ ค่าบริการ(บาท) 

เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 80 
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 95 
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155 

หมายเหตุ ในกรณีน ้าหนักมากกว่าในตาราง (ทุก 1 กิโล จะคิดเพ่ิม 15 บาท) 
ที่มา บริษัทไปรษณีย์ไทย 
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ภาคผนวกที่ 3 
แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค 
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17. หากท่านจะซ้ือผลไม้อินทรีย์ ท่านสนใจซ้ือจากแหล่งใด  
(โปรดเรียงล าดับ 1, 2, 3 โดย 1 = แหล่งท่ีท่านสนใจซื้อมากท่ีสุด) 

........) ผู้ผลิตโดยตรง/สวนของเกษตรกร ........) ตลาดชุมชน/ตลาดสีเขียว ........) ร้านสะดวกซื้อ

........) หา้ง/Super Market   ……..) งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ งาน Event  

........) อินเตอร์เนต/เวปไซต์/Social Media ……..) อื่น ๆ (ระบุ).......................................................... 
18. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 
(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
19. ท่านเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์ในรูปแบบใด ในเขต EEC พืน้ที่ 3 จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียนและมังคุด) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนน ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
     ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

ข้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ      
2 ผลไม้อินทรีย์มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน      
3 ผลไม้อินทรีย์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม      
4 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแปรรูปเพิ่มความหลากหลายให้

เลือกซื้อ 
     

5 ผลไม้อินทรีย์ไม่ควรน าไปแปรรูปอาจเสียคุณค่าทาง
โภชนาการ 

     

ด้านราคา (Price) 
6 ผลไม้อินทรีย์มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ      
7 ผลไม้อินทรีย์มีป้ายราคาบอกชัดเจน      
8 ผลไม้อินทรีย์มีระดับราคาหลากหลายให้เลือกซื้อ      
9 ผลไม้อินทรีย์มีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง      

ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
10 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้ง่าย      
11 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้      
12 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจัดจ าหน่าย      
13 ผลไม้อินทรีย์วางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
14 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา 
     

15 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย      
16 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก 

แจก แถม 
     

17 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแนะน าจากพนักงานขาย      
18 ผลไม้อินทรีย์ควรมีสินค้าตัวอย่างแจก เพื่อให้ผู้บริโภค

ทดลอง 
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17. หากท่านจะซ้ือผลไม้อินทรีย์ ท่านสนใจซ้ือจากแหล่งใด  
(โปรดเรียงล าดับ 1, 2, 3 โดย 1 = แหล่งท่ีท่านสนใจซื้อมากท่ีสุด) 

........) ผู้ผลิตโดยตรง/สวนของเกษตรกร ........) ตลาดชุมชน/ตลาดสีเขียว ........) ร้านสะดวกซื้อ

........) หา้ง/Super Market   ……..) งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ งาน Event  

........) อินเตอร์เนต/เวปไซต์/Social Media ……..) อื่น ๆ (ระบุ).......................................................... 
18. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบริการจัดส่งผลไม้อินทรีย์ให้ถึงบ้าน 
(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
19. ท่านเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลไม้อินทรีย์ในรูปแบบใด ในเขต EEC พืน้ที่ 3 จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียนและมังคุด) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนน ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
     ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

ข้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ      
2 ผลไม้อินทรีย์มีฉลากหรือตรารับรองสินค้าท่ีได้มาตรฐาน      
3 ผลไม้อินทรีย์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม      
4 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแปรรูปเพิ่มความหลากหลายให้

เลือกซื้อ 
     

5 ผลไม้อินทรีย์ไม่ควรน าไปแปรรูปอาจเสียคุณค่าทาง
โภชนาการ 

     

ด้านราคา (Price) 
6 ผลไม้อินทรีย์มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ      
7 ผลไม้อินทรีย์มีป้ายราคาบอกชัดเจน      
8 ผลไม้อินทรีย์มีระดับราคาหลากหลายให้เลือกซื้อ      
9 ผลไม้อินทรีย์มีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง      

ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
10 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้ง่าย      
11 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้      
12 ผลไม้อินทรีย์สามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจัดจ าหน่าย      
13 ผลไม้อินทรีย์วางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
14 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา 
     

15 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย      
16 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก 

แจก แถม 
     

17 ผลไม้อินทรีย์ควรมีการแนะน าจากพนักงานขาย      
18 ผลไม้อินทรีย์ควรมีสินค้าตัวอย่างแจก เพื่อให้ผู้บริโภค

ทดลอง 
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ส่วนท่ี 3 ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียนและมังคุด) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนน ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
     ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

ข้อ ทัศนคติ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

การตระหนักถึงสุขภาพ 
1 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจสุขภาพของ

ตนเอง 
     

2 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจในสุขภาพบุคคล
รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน 

     

3 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดความเส่ียงในการเจ็บป่วย      
4 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการบริโภคสารเคมี      

การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยอนุรักษ์นิเวศน์ส่ิงแวดล้อม      
6 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหามลพิษในน้ า      
7 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหามลพิษในดิน      
8 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมี        

เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี 
     

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
9 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ      
10 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากสารเคมี      
11 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

     

12 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากการตัดแปลง
พันธุกรรม (Non-GMO) 

     

ความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
13 กระแสการบริโภคผลไม้อินทรีย์ก าลังได้รับความนิยม      
14 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วมีรสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไป      
15 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วปลอดภัยจากสารเคมี         

เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี 
     

16 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรง      
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ส่วนท่ี 4 ความต้องการซื้อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียนและมังคุด) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนน ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
     ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 
 

ข้อ ระดับความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์บริโภคเพื่อรักษาสุขภาพ
ของตนเอง 

     

2 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อรกัษาสุขภาพของ
บุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนท่ีคุณรัก  

     

3 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม      
4 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อตามกระแสนิยมการ

บริโภคอาหารอินทรีย์ 
     

5 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
มุ่งมั่นผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างประณีต 

     
 

6. ท่านคาดว่าจะบริโภคผลไม้อินทรีย์ หรือไม่  
1) บริโภค  2) ไม่บริโภค เพราะ.......................................................................... 

7. ท่านคาดว่าจะซ้ือผลไม้อินทรีย์ หรือไม่  
1) ซื้อ  2) ไม่ซื้อ เพราะ.................................................................................. 

8. ท่านจะแนะน าให้ผูอ้ื่นซ้ือผลไม้อินทรีย์หรือไม่ 
1) แนะน า  2) ไม่แนะน า เพราะ........................................................................... 
 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลไม้อินทรีย์ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

*ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ไทย* 
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ส่วนท่ี 3 ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียนและมังคุด) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนน ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
     ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

ข้อ ทัศนคติ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

การตระหนักถึงสุขภาพ 
1 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจสุขภาพของ

ตนเอง 
     

2 ผู้บริโภคซื้อผลไม้อินทรีย์เนื่องจากใส่ใจในสุขภาพบุคคล
รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน 

     

3 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดความเส่ียงในการเจ็บป่วย      
4 ผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการบริโภคสารเคมี      

การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยอนุรักษ์นิเวศน์ส่ิงแวดล้อม      
6 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหามลพิษในน้ า      
7 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดปัญหามลพิษในดิน      
8 วิธีการผลิตผลไม้อินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมี        

เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี 
     

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
9 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ      
10 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากสารเคมี      
11 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

     

12 ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าท่ีปราศจากการตัดแปลง
พันธุกรรม (Non-GMO) 

     

ความรู้สึกในการบริโภคสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ 
13 กระแสการบริโภคผลไม้อินทรีย์ก าลังได้รับความนิยม      
14 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วมีรสชาติดีกว่าผลไม้ท่ัวไป      
15 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วปลอดภัยจากสารเคมี         

เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี 
     

16 บริโภคผลไม้อินทรีย์แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรง      
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ส่วนท่ี 4 ความต้องการซื้อสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ (เฉพาะทุเรียนและมังคุด) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนน ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
     ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 
 

ข้อ ระดับความต้องการซ้ือสินค้าประเภทผลไม้อินทรีย์ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์บริโภคเพื่อรักษาสุขภาพ
ของตนเอง 

     

2 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อรักษาสุขภาพของ
บุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนท่ีคุณรัก  

     

3 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม      
4 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพื่อตามกระแสนิยมการ

บริโภคอาหารอินทรีย์ 
     

5 ท่านต้องการซื้อผลไม้อินทรีย์เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
มุ่งมั่นผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างประณีต 

     
 

6. ท่านคาดว่าจะบริโภคผลไม้อินทรีย์ หรือไม่  
1) บริโภค  2) ไม่บริโภค เพราะ.......................................................................... 

7. ท่านคาดว่าจะซ้ือผลไม้อินทรีย์ หรือไม่  
1) ซื้อ  2) ไม่ซื้อ เพราะ.................................................................................. 

8. ท่านจะแนะน าให้ผูอ้ื่นซ้ือผลไม้อินทรีย์หรือไม่ 
1) แนะน า  2) ไม่แนะน า เพราะ........................................................................... 
 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลไม้อินทรีย์ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

*ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ไทย* 
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