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บทคัดยอ (Abstract)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขาวจีเอพี 2. ศึกษาคุณ คา ที่
ลูกคาตองการตอการบริโภคขาวจีเอพี และ 3. พัฒนากลยุทธการตลาดขาวจีเอพี ใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน วิธีการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และการเปรียบเทียบเปนรายคู ผลการวิจัย พบวา 1) พฤติกรรมการบริโภคขาวจีเอพี ดานสาเหตุที่
ทำใหต ัด สิน ใจซื้อคือตองการใหตนเองมีสุขภาพดี ปริมาณการบริโภคเดือนละ 11-15 กิโลกรัม
ความถี่ในการซื้อเดือนละครั้ง ซื้อจากรานคาทั่วไป วิธีการสงเสริมการขายที่ดีที่ สุด คื อการลดราคา
และบุค คลที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจซื้อคือบุคคลในครอบครัว 2) คุณ คาที่ลูกคาตองการตอการ
บริโภคขาวพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มากที่สุดคือดานการตระหนักถึงคุณคาทางความรู
ความคิด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคขาวจีเอพี และลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีระดับคุณคาที่ตองการ
ตอการบริโภคขาวจีเอพีตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ในบางประเด็น และ 3) กลยุทธการตลาด
ดา นผลิตภัณฑและราคา คือ ซื้อเพื่อบริโภคขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาท ซื้อเปน ของฝาก
ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 40 บาท และซื้อเพื่อใสบาตรขนาด 400 กรัม ราคา 30 บาท ดานชองทาง
การจำหนา ยคือใชบา นของตัวเองเปน หนา รา นและการออกงานนิทรรศการ ดา นการสง เสริ ม
การตลาดคือการแจกขาวใหกับลูกคาเปาหมายไดทดลองบริโภคกอนการซื้อจริง
คำสำคัญ (Keywords): ขาวจีเอพี; เกษตรอินทรีย; กลยุทธการตลาด
Abstract

The objectives of the study were to; 1) study Huai Krot Farmer’s GAP rice
consumption behavior of people in Chainat Province, 2) study customer value of GAP
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rice of Huai Krot Farmers, and 3) developing marketing strategy GAP rice of Huai Krot
Farmers. Data analysis methods were content analysis, frequency, percentage, mean,
standard deviation, chi-square test, t-test, one-way analysis of variance and Scheffe'
method. The research result found that; 1) Huai Krot Farmer’s GAP rice consumption
behavior of people in Chainat Province including; the reason for decision to bought
GAP rice was they want to be healthy, the consumption quantity was 11-15 kg per
month, the frequency to bought was a time per month, and bought via a general
store, the best sale promotion had reduced the price and influencer was family
members, 2) the overall of customer value to GAP rice was at a high level, the highest
average was cognitive value awareness. The result of research hypotheses testing
found that demographic characteristics were significantly associated with GAP
consumption behavior and customers with different demographic characteristics also
had a statistically significant difference of GAP rice at 0.05, and 3) product and price
strategies were divided 3 size including; consume size 15 kg 550 baht, souvenir size
1 kg 40 baht and bowl size 400 g 30 baht as well as place strategies were used home
as a store and join the exhibition to sell other provincial customers, and promotion
strategies were given example rice to target customers can test before actual
purchase.
Keyword: GAP rice; Organic Farming; Marketing strategy
บทนำ (Introduction)
จากกระแสในปจจุบันและอนาคต ความตองการของประชากรของโลกและของไทยหัน
มาใหความสนใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีความปลอดภัย ผานกระบวนการผลิต ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ขา วอิน ทรียที่ผูบริโภคไดใ หค ุณ คา และพรอ มที่จ ะจา ยเงิน เพิ่มขึ้น สำหรับ การบริโภคขา วที ่จ ะ
ตอบสนองตอการมีสุขภาพที่ดี ซึ่ง ตลาดขาวอินทรียจะอยูในประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมี
ความตองการซื้อสูง เชน สหภาพยุโรป สหรัฐ อเมริกา ญี่ปุน จีน ฮองกง และสิง คโปร ราคา
ขาวเปลือกอินทรียที่ชาวนาไดรับจะสูงกวาราคาขาวเปลือกทั่วไป จึงเปนโอกาสและชองทางอันดีของ
ชาวนาไทยในการที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตขาวอิน ทรีย และขาวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตร
ที่ดี (GAP) ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อการแขงขัน (กรมการขาว, 2564)
จากเหตุผลขางตน แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูบริโภคมีกำลัง ซื้อและมีค วามพร อมที่จ ะ
แลกเปลี่ยนเงินตรากับสิ่งที่มีคุณคา ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคขาวจีเอพีของผูบริโภคในวัย
ทำงานในเขตกรุง เทพฯ และปริมณฑล พบวา กลุมตัวอยางที่เคยซื้อขาวจีเอพีมาบริโภคสวนใหญ
เลือกซื้อขา วจีเอพี เพราะเชื่อวา บริโภคแลวจะมีสุขภาพที่ด ี ความถี่ใ นการซื้อ คือ เดือนละครั้ง
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ปริมาณการซื้อ คือ 2 กิโลกรัมตอครั้ง และที่สำคัญคือมักเจาะจงยี่หอขา วจีเอพีที่ซื้ อ บริ โภค (สุภัค
ภักดีโตและไกรชิต สุต ะเมือง, 2556) จะเห็นไดวา ยี่หอหรือตราสินคาของขา วจีเอพีมีผลตอการ
บริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยิ่งไปกวานั้นตราสินคาที่แตกตางกันยอมทำให
ราคาสินคาแปรผันไปดวย
ดัง นั้น การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขาวจีเอพีและคุณคาที่ลูกคาตองการจึงมีความ
จำเปนตอการพัฒนากลยุทธการตลาดขา วจีเอพีไดเปน อยางดี เนื่องจากทำใหผูผลิตสามารถพั ฒนา
กลยุทธที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ภายใตแนวคิดกลยุทธการทำการตลาดแบบ
เฉพาะเจาะจง (Niche Market) ประกอบกับการสรางความแตกตา ง (Differentiation) ใหกับตัว
สิน คา ที่ต อบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยา งตรงประเด็น คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่อง การพัฒนาตลาดขาวจีเอพีชาวนาหวยกรด เพื่อทำใหทราบถึง พฤติก รรมและคุณ ค า ที่
ลูกคาตองการอยางลุมลึก อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากลยุทธการตลาดขา วจี เ อพี เพื่ อ สรา ง
ความไดเปรียบทางการแขงขันของชาวนาหวยกรดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา วจีเอพีชาวนาหวยกรดของประชาชนในจังหวัด
ชัยนาท
2. เพื่อศึกษาคุณคาที่ลูกคาตองการตอการบริโภคขาวจีเอพีชาวนาหวยกรด
3. เพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดขาวจีเอพีของชาวนาหวยกรด
สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis)
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขาวจีเอพี
2. ลูกคา ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตา งกันมีระดับคุณคาที่ต องการตอการ
บริโภคขาวจีเอพีตางกัน
วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจ ัย ครั้ง นี้ใ ชวิธีการวิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) แบบเปน
ขั้น ตอนเชิง สำรวจ (Exploratory sequential design) ซึ่ง เปนการผสมผสานระหวา งวิธีวิจ ัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อยืนยันกรอบแนวคิดการวิจัยที่จะนำไปสูการตั้งสมมติฐานการ
วิจ ัย และวิธีวิจ ัย เชิง ปริ มาณ (quantitative research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศ นคติข อง
ผูบริโภคดวยกระบวนการทางสถิต ิ ตลอดจนใชวิธีวิทยาเชิง คุณ ภาพอีกครั้ง เพื่อพัฒนากลยุทธ
การตลาดรวมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่บริโภคขาวจีเอพี ในป พ.ศ.
2562-2563 มีจำนวนไมจำกัด ซึ่งเปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ระดับบุคคล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการกำหนด
ผูใ หขอมูลหลัก (Key informant) และตัวอยา งเชิง ทฤษฎี (Theoretical sampling) ดวยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บรวบรวมข อมูล จากผู ใ หข  อมู ลหลั ก ซึ่ง ที่ มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะสามารถตีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษาได
เปนอยางดี (ชาย โพธิสิตา, 2556) จำนวน 30 คน ซึ่งจะเก็บรวบรวมขอมูลจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10
คน ไดแก ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และครั้งที่ 2, 3 เพื่อพัฒนากลยุทธการตลาด
2) กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่บริโภคขาวจีเอพี ในป พ.ศ.
2562-2563 จำนวน 400 คน ตามสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane (1973)
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience selection)
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบตามจำนวนที่ตองการ
3. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัย จำแนกออกเปน 2 กลุมตามวิธีวิทยาที่
ใชในการวิจัย ไดแก
1. วิธีวิจัยวิทยาเชิงคุณภาพ
สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ในชวงแรก คณะผูวิจัยใชเครื่องมือวิจัยชุมชนผา นการศึกษา
โครงสรางชุมชน เพื่อทำความรูจักและเขาใจโครงสรางชุมชนทั้ง ที่เปน ทางการและไม เปน ทางการ
เพื่อใหคณะผูวิจัยเขาใจและเห็นภาพไดชัดเจนถึงมิติความสัมพัน ธในชุมชนวาคนกลุมไหนมี บทบาท
ตอชุมชน เชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีความสัมพันธที่เปนมิตรหรือขัดแยง กับ กลุ มไหนบา ง
ซึ่ง จะชวยใหค ณะผูวิจ ัยไดขอมูลเพื่อจัดการความสัมพันธชุมชนหวยกรดได หลัง จากนั้นใชแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi–structured interview) เพื่อเปนแนวคำถามในการสนทนากลุม กับ
ผูใหขอมูลหลักทั้ง 10 คน และใชกระบวนการวิเคราะห ตีความและกลั่นกรองอยางเปนระบบ
2. วิธีวิจ ัยวิทยาเชิง ปริมาณ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ค รอบคลุมนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรทั้ง 2 กลุมที่ศึกษา โดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
ภายใตความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สำหรับการวิจัยเชิง คุณภาพ ผูวิจัยดำเนิน การ
เก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 กำหนดผูใ หขอมูลหลัก (Key informant) และตัวอยา งเชิง ทฤษฎี (Theoretical
sampling) ที่มีประสบการณ เนื่องจากจะสามารถตีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษาไดเปน
อยางดี จำนวน 30 คน (3 ครั้ง ๆ ละ 10 คน) ประกอบกับการเก็บขอมูลจากแหลง ที่ห ลากหลายมี
สวนชวยใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือมากขึ้น (ชาย โพธิสิตา, 2556)
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1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัย ซึ่งถือเปนเครื่องมือสำคัญในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณ ภาพ ซึ่ง จำเปนตองมีความไวตอทฤษฎี (Theoretical sensitivity) เพื่อ
นำไปสูการสรา งมโนทัศ นและขอสรุปเชิง ทฤษฎี ประกอบกับใชเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึก
ภาพนิ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมและเพียงพอตอการวิเคราะห ตีความ และสรุปผลการวิจัย ทั้ง นี้
ผูวิจัยทำการขออนุญาตผูใหขอมูลหลักกอนทำการสัมภาษณและบันทึกหลักฐานทุกครั้ง เพื่อเปนการ
เคารพในสิทธิมนุษยชน (human right) ภายใตขอปฏิบัต ิทางจริยธรรมพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก
การขอความยินยอมในการใหขอมูล การรักษาความลับของขอมูล และการปองกันผลกระทบที่ อาจ
เกิดกับผูใหขอมูล (ชาย โพธิสิตา, 2556)
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง ปริมาณ คณะผูวิจัยดำเนินการรวบรวมขอมูลด วยตนเอง
โดยจัดเก็บแบบสอบถามระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งไดแบบสอบถามที่มีค วาม
สมบูรณค รบถวนกลับมาทั้งสิ้น 400 ชุด ดวยวิธีการสุมตามสะดวก (Convenience Sampling)
ดังนั้น ถือวามีอัตราตอบกลับ 100%
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. สถิต ิใ ชใ นการบรรยายและสรุป ลั กษณะของตั วแปรของตัว อยา งที่ใ ชใ นการวิจั ย
ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) การทดสอบไคสแควร (Chi-square Test) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการเปรียบเทียบเปนรายคู (Sheffe's Method)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใชในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ น
การวิจัย เพื่อใหเครื่องมือมีประสิทธิภาพซึ่งสะทอนใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ ประกอบดวย
2.1 การตรวจสอบคาความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการคำนวณคา ดัชนี
ความสอดคลองของขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
จากการประเมินคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน
2.2 การตรวจสอบค า ความเที ่ ย งของเครื ่ อ งมื อ (Reliability) โดยการคำนวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) จากการนำแบบสอบถามไป
ทดสอบกับตัวอยางที่ไมใชตัวอยางจริง จำนวน 30 คน
ผลการวิจัย (Research Results)
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตลาดขาวจีเอพีชาวนาหวยกรด” ผลการวิจัยพบวา-------------1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
จำนวน 289 คน รอยละ 72.25 และเพศชาย จำนวน 111 คน รอยละ 27.75 มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้น
ไป จำนวน 204 คน รอยละ 51.00 รองลงมา คือ อายุระหวาง 40 - 49 ป จำนวน 106 คน รอยละ
26.50 และอายุระหวา ง 30 - 39 ป จำนวน 50 คน รอยละ 12.50 ตามลำดับ สถานภาพสมรส
จำนวน 212 คน รอยละ 53.00 รองลงมา คือ หมาย / หยาราง / แยกกันอยู จำนวน 96 คน รอย
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ละ 24.00 และโสด จำนวน 92 คน รอยละ 23.00 ตามลำดับ การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน
344 คน รอยละ 86.00 รองลงมา คือ ปริญ ญาตรี จำนวน 50 คน รอยละ 12.50 และสูง กว า
ปริญญาตรี จำนวน 6 คน รอยละ 1.50 ตามลำดับ ประกอบอาชีพเจาของกิจ การหรือธุร กิจ ส วนตัว
จำนวน 127 คน รอยละ 31.75 รองลงมา คือ อื่นๆ เชน เกษตรกร จำนวน 109 คน รอยละ 27.25
และพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง จำนวน 60 คน รอยละ 15.00 ตามลำดับ และมีเงินเดือนไมเกิน
15,000 บาท จำนวน 335 คน รอยละ 83.75 รองลงมา คือ 15,000 – 30,000 บาท จำนวน 43
คน รอยละ 10.75 และ 30,001 – 45,000 บาท จำนวน 14 คน รอยละ 3.50 ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคขา วปลอดภัยสวนใหญ พบวา สาเหตุที่ทำให
ตัดสินใจซื้อขาวจีเอพี คือ ตองการใหตนเองมีสุขภาพดี จำนวน 262 คน รอยละ 65.50 รองลงมา
คือ คุณประโยชนของขา วจีเอพี จำนวน 96 คน รอยละ 24.00 และอยากลองรับประทาน จำนวน
20 คน รอยละ 5.00 ตามลำดับ ปริมาณการบริโภคขา วจีเอพีต อเดือน คือ เดือนละ 11 - 15
กิโลกรัม จำนวน 119 คน รอยละ 29.75 รองลงมา คือ เดือนละ 16 กก. ขึ้นไป จำนวน 70 คน
รอยละ 17.50 และเดือนละ 3 - 5 กก. จำนวน 64 คน รอยละ 16.00 ตามลำดับ ความถี่ในซื้อขาวจี
เอพีมาบริโภค คือ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 226 คน รอยละ 56.50 รองลงมา คือ เดือนละ 2 - 4
ครั้ง จำนวน 96 คน รอยละ 24.00 และอื่น ๆ จำนวน 66 คน รอยละ 16.50 ตามลำดับ แหลง ซื้อ
ขา วจีเอพี คือ รา นคา ทั่วไป จำนวน 222 คน รอยละ 55.50 รองลงมา คือ อื่น ๆ เชน เกษตรกร
จำนวน 115 คน รอยละ 28.75 และหา งสรรพสินคา จำนวน 35 คน รอยละ 8.75 ตามลำดับ
วิธีการสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสิน ใจซื้อขาวจีเอพี คือ ลดราคา จำนวน 228 คน รอยละ
57.00 รองลงมา คือ อื่น ๆ จำนวน 63 คน รอยละ 15.75 และการเพิ่มปริมาณสินคา จำนวน 39
คน รอยละ 9.75 ตามลำดับและบุค คลที่มีอิทธิพลตอการตัด สินใจซื้อขา วจีเอพี คือ บุค คลใน
ครอบครัว จำนวน 195 คน รอยละ 48.75 รองลงมา คือ ตัวเอง จำนวน 168 คน รอยละ 42.00
และเพื่อน/คนรูจกั จำนวน 19 คน รอยละ 4.75 ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะหคุณคาที่ลูกคาตองการตอการบริโภคขาวปลอดภัย พบวา คุณคาที่
� = 3.87, S.D.=0.89) เมื่อพิจ ารณาเปนรายดาน พบวา
ลูกคา ตองการ โดยรวมอยูใ นระดับมาก (X
� = 4.09, S.D.=0.87) อยูใ นระดับมาก
ปจ จัยดา นการตระหนักถึง คุณ คา ทางความรูความคิด (X
� = 4.07, S.D.=0.88) และปจ จัยดา น
รองลงมา คือ ปจจัยดานการตระหนักถึงคุณ คาทางสังคม (X
� = 3.81, S.D.=0.92) ตามลำดับ
การตระหนักถึงคุณคาทางอารมณ (X
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการ
บริโภคขาวจีเอพี พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริ โภคขา วจี
เอพีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในบางประเด็น ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 บางสวน
5. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณคาที่ลูกคาตองการตอการบริโภคขา วจี เ อพีจ ำแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร พบความแตกตางระหวางคุณคาที่ลูกคาตองการตอการบริโภคขาวจีเอ
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พีจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในบางประเด็น ดัง นั้น
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 บางสวน
6. ผลวิเคราะหกลยุทธการตลาดขาวจีเอพี สรุปไดดังตอไปนี้ ผลการวิเคราะหขอมู ลจาก
การสัมภาษณเชิงลึก เรื่อง กลยุทธการตลาดขา วจีเอพีของชาวนาหวยกรดจึงมีความสอดคล องกับ
แนวคิดที่ผูวิจัยไดศึกษา ที่พบวา กลยุทธการตลาดขาวจีเอพีของชาวนาหวยกรด มี 4 ดาน คือ
6.1 กลยุทธด า นผลิตภัณ ฑ จากขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค คือคนที่เคยซื้อขาวจีเอพีไป
รับประทานแล ว ตองการซื้ อขา วแต ล ะครั้ง จำนวน 15 กิโลกรัม เพื่อไปบริ โภคในครอบครั ว
สวนผูบริโภคที่ซื้อไปเพื่อเปนของฝากจะนิยมซื้อ 1 กิโลกรัม และผูบริโภคที่ซื้อไปเพื่อใสบาตร จะซื้อ
ปริมาณ 400 กรัม
6.2 กลยุทธด า นราคา จากขอมูล ขา วจำนวน 400 กรัม ราคา 30 บาท ขา วจำนวน 1
กิโลกรัม ราคา 40 บาท ขาวจำนวน 5 กิโลกรัม ราคา 160 บาท และขาวจำนวน 15 กิโลกรัม ราคา
550 บาท ซึ่งถาพิจารณาจะเห็นวาผูขายใชสวนลดปริมาณแกลูกคา คือการซื้อขา วจำนวนมากขึ้น
ราคาตอหนวยจะนอยลง
6.3 กลยุทธด านชองทางการจำหนาย จากขอมูล ผูขายใชบานของตัวเองเปนหนาราน
เพื่อจำหนายใหกับลูกคาภายในชุมชน พรอมทั้ง ออกงานระดับจังหวัดเพื่อขายใหกับลูกคา ระดับ
จังหวัด และมีการจัดจำหนายไปตางจังหวัดผานการบอกตอและใชวิธีการขนสงดวยบริการขนสงของ
บริษัทเอกชน ซึ่งผูซื้อเปนคนรับภาระคาขนสงเองทั้งหมด
6.4 กลยุทธด านการสง เสริมการตลาด จากขอมูล ผูขายขาวมีการแจกขาวใหกับลูกคา
เปาหมายไดทดลองบริโภคกอนการซื้อจริง เชน การทำเปนกระเชาเพื่อนำไปมอบให กับ หน วยงาน
ราชการภายในจัง หวัดในชวงเทศกาลตา ง ๆ เชน วันสงกรานต ปใ หม เปนตน เมื่อกลุมเปาหมาย
ทดลองบริโภคแลวเกิดความประทับใจ ก็จ ะเกิด การบอกตอเพื่อใหมาซื้อผลิตภัณ ฑ โดยเนนการ
สื่อสารถึงกระบวนการปลูกขาวที่ไมมีสารเคมีตกคาง ทำใหผูบริโภคขาวมีสุขภาพดีเปนหลัก
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตลาดขาวจีเอพีชาวนาหวยกรด” มีประเด็น ที่นา สนใจ
สามารถนำมาอภิปรายผลไดดังนี้ การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ นำเสนอไดดังตอไปนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขาวจีเอพี พบวา
ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขาวจีเอพีอยางมีนัยสำคัญ ทาง
สถิต ิที่ 0.05 ในบางประเด็น ดัง นั้น จึง ยอมรับสมมติฐ านที่ 1 บางสวน ที่เปน เชนนี้เนื่องจาก
พฤติกรรมการบริโภคเปนการศึกษาในระดับปจเจกบุคคล ภายใตกระบวนการที่แตละบุคคลเหลานั้น
เลือกสรร รักษา และจำกัดสิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการตาง ๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541)
ดังนั้น การตัดสินใจเลือกสรรขา วจีเอพีมาบริโภคจึง แตกตางกันไปตามความตองการของบุค คลนั้น
อาทิ หากพิจารณาจากแหลงที่ซื้อ ที่พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับลั กษณะทาง
ประชากรศาสตรมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ Jimi et al., (2020) ที่พบวา ปา ยแสดงที่
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บงบอกคุณสมบัติสินคา มีผลตอการตัดสินซื้อสินคาในแคลิฟอรเนียตอนใต และวิธีการสง เสริม การ
ขายที่มีผลตอการตัดสิน ใจซื้อ ที่พบวา มีค วามสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิต ิกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรรองลงมา สอดคลองกับผลการวิจ ัยของ สุกัลยา เชิญ ขวัญ และอรุณี พรมคำบุตร
(2564) ที่พบวา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่เคยซื้อขา วอิน ทรีย พบวาผูบริโภคร อยละ 94.50
เลือกซื้อขาวอินทรียแบบไมเจาะจงยี่หอสินคาโดยยี่หอขาวอิน ทรียที่ผูบริโภคในจัง หวัด ขอนแกน ซื้อ
คือ ตราแอมเวยตราฉัต ร ตรามาบุญ ครอง ขา วอิน ทรีย OTOP ของชุมชน และตราหงสทอง สวน
ใหญไมไดตั้งใจซื้อขาวอินทรียโดยตรง แตซื้อในบางครั้งที่พบวามีจำหนายมากเปนอันดับหนึ่ง ถึง รอย
ละ 60.10 รอยละ 30.7 ซื้อจากซูเปอรมารเก็ต รอยละ 24.5 ซื้อจากงานแสดงสินคาตาง ๆ และรอย
ละ 19.60 ซื้อที่ตลาดนัดสินคาเกษตรและเกษตรอิน ทรีย ผูบริโภคเห็นวาราคาขา วที่ เหมาะสมมาก
ที่สุด คือ 30-40 บาทตอกิโลกรัม โดยรอยละ 52.80 ทราบวาขาวนั้นเปนขาวอินทรียจากการสัง เกต
ปา ยรับรองมาตรฐานสิน คา อินทรีย ซึ่ง สวนใหญซื้อขาวอินทรียเนื่องจากหวงใยสุขภาพ รอยละ
85.30 รองลงมา รอยละ 39.30 หวงใยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรอยละ 14.70 บริโภคเพราะ
มีการโฆษณา ประชาสัมพัน ธ และผลการวิจ ัยของ ศศิชา กัณ ฑพงษ (2561) ที่พบวา ปจ จัยที่มี
ความสัมพัน ธต อการตัด สิน ใจซื้อขา วสารผา นชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุง เทพและ
ปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 ปจจัยเรียงตามลําดับ จากสง ผลมากไปน อย
ไดแก ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย
ดา นราคาขา วสารที่เหมาะสมกับปริมาณและราคาถูกกวา ซื้ อจากชองทางอื่น และปจ จัยดา น
ผลิต ภัณฑและราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ผลการวิจ ัยนี้จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
สถานที่จัดจำหนาย และการสงเสริมการขาย คอนขางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโ ภคขา วจีเ อพี
มากกวา ประเด็น อื่น ๆ เนื่องจากการเขา ถึง รา นคา ที่สะดวกทั้ง ชองทางออนไลนและออฟไลน
ประกอบกับการสงเสริมการขายยังเปนปจจัยกระตุนการใชจายในทุกยุคสมัย
2. ลูกคา ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตา งกันมีระดับคุณคาที่ต องการตอการ
บริโภคขาวจีเอพีตางกัน พบวา คุณคาที่ลูกคาตองการตอการบริโภคขา วจีเอพีจำแนกตามลั กษณะ
ทางประชากรศาสตรมีค วามแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิต ิที่ .05 ในบางประเด็น ดัง นั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 บางสวน ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากการพิจารณาถึงคุณคา ของสินคา เปน เหตุ ผล
สำคัญทำใหลูกคาตัดสินใจบริโภค ซึ่งปจจัยดานการตระหนักถึงคุณคา ทางสังคมพบความแตกตา ง
มากที่สุด ทั้ง นี้ เพราะการใหคุณคาของขา วจีเอพีเชิง สังคม มักขึ้นอยูกับการใหความหมายและ
มุมมองของลูกคาแตละรายตามการรับรูและประสบการณ จึงทำใหสิ่ง ๆ เดียวกันมีการใหคุณ คา ที่
แตกตางกันนั่นเอง ประกอบกับกระแสรักสุขภาพในปจจุบันทำใหคุณประโยชนที่ลูกคาคาดหวังวา จะ
เกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจบริโภคแลวทำใหภาพลักษณดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ คณิต สุขรัต น
และดุสิต อธินุวัฒน (2562) ที่พบวา พบวาผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาอินทรียและมีการซื้อสิน คา
อินทรียสำหรับการบริโภคในครัวเรือนเปนจำนวน 2-4 ครั้ง/สัปดาห สินคาอินทรียที่ผูบริโภคนิยมซื้อ
ไดแก ผักสด ผลไมสด และขาว โดยผูบริโภครับรูวาสินคาอินทรียนั้นปลอดสารพิษ ดีตอสุขภาพ และ
ไมทำลายสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ผูบริโภคมีทัศนคติตอราคาสินคาอินทรียสูงกวาสินคาทั่วไป เมื่อ
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วิเคราะหสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคสินคาอินทรีย พบวา ปจจัยการบริโภค วัตถุประสงคของ
การปลูกพืชผักในครัวเรือน และชนิด พืชผักที่ปลูก มีผลกระทบอยา งมีนัยสำคัญ (p=0.05) ตอ
ทัศนคติผูบริโภคและการปลูกพืชผักในครัวเรือนเพื่อการบริโภค คิดเปนรอยละ 11.4 (R2=0.114)
ผลการศึกษาวิจ ัยครั้งนี้ชี้ใ หเห็นวา ผูผลิต ไมควรตั้ง ราคาสินคาอินทรียสูงอยา งไมเปนธรรม เพื่อ
สงเสริมใหผูบริโภคทุกระดับเขาถึงสินคาอินทรียไดงายขึ้น รวมทั้งตองเพิ่มการประชาสัมพันธใ หเกิด
การรับรูสินคาอินทรียอยางถูกตอง พรอมรับรูถึงสถานที่จำหนายสินคาอินทรียหรือตลาดสีเขีย วใกล
บาน จัดเปนกลยุทธการตลาดสินคา อินทรียที่สามารถสนับสนุน สงเสริมพฤติกรรมการบริ โภคและ
ทัศ นคติของผูบริโภคสิน คา อิน ทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลการวิจัยของ ศศิชา กัณ ฑพงษ
(2561) ที่พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลที่แตกตางกัน สวนการไมพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติใ นดา นเพศจาก
งานวิจัยครั้งนี้ อาจเปนเพราะขาวเปนอาหารหลักที่ทุกครอบครัวตองบริโภคผานการตัดสินใจซื้อของ
หัวหนาครอบครัวที่มักเปนเพศหญิง ดังนั้น จึงไมพบความแตกตางในประเด็นนี้
3. กลยุทธการตลาดขาวจีเอพี จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิง ลึก เรื่อง
กลยุทธการตลาดขา วจีเอพีของชาวนาหวยกรดจึงมีความสอดคลองกับแนวคิดที่ผูวิจั ยไดศึ กษา ที่
พบวา กลยุทธการตลาดขาวจีเอพีของชาวนาหวยกรด มี 4 ดาน คือ
3.1 กลยุทธด า นผลิต ภัณฑ จากขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค คือคนที่เคยซื้อขา วจีเอพีไป
รับประทานแลว ตองการซื้อขาวแตละครั้งจำนวน 15 กิโลกรัม เพื่อไปบริโภคในครอบครัว สวน
ผูบริโภคที่ซื้อไปเพื่อเปนของฝากจะนิยมซื้อ 1 กิโลกรัม และผูบริโภคที่ซื้อไปเพื่อใสบาตร จะซื้อ
ปริมาณ 400 กรัม สอดคคลองกับผลการวิจัยของ ชัชฎา อัครศรีวรและกฤชณัท แสนทวี (2557) ที่
พบวา ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพเปนผลิตภัณ ฑที่ต อบสนองความตองการของผู บริ โ ภคในปจ จุ บัน
สำหรับบรรจุภัณ ฑน ั้น ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑขาวเพื่อสุขภาพควรมีแสดงใหเห็นถึงความ
เรียบงายและนาเชื่อถือในผลิตภัณ ฑ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรภาว ทวีสุข (2558) ที่พบวา
ผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นในสวนของการกำหนดกลยุทธดา นสินคา ของผูประกอบการขา ว
อิน ทรียใ นภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกใหความสำคัญกับการที่สนิ คา
จะตองมีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา ผูประกอบการในภาคกลางและตะวันตกใหค วามสำคัญ
กับการสรางตราสินคาและผูประกอบการในภาคใตใ หความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่โปรงใส
และผลการวิจัยของ วุฒินันท ไตรยางค และคณะ (2558) ที่พบวา เกษตรกรที่ไดใบรับรอง Q ขาว มี
ปญหาในการผลิตขาวคุณภาพดี คือ ในดานรถรับจางเก็บเกี่ยวหายาก อัตราคาจางแรงงานสูง และ
ราคาผลผลิตตกต่ำ สวนเกษตรกรทั่วไปมีปญหาในการผลิตขาวคุณภาพดี คือ ปุยมีราคาแพง สำหรับ
เจาหนาที่สงเสริมการผลิตขาวคุณภาพดี พบวา มีประเด็นที่พึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานงบประมาณ
ในการทัศนศึกษา ดูงานและการประชาสัมพันธ และผูวิจัยไดจัดเวทีเสวนาเชิงวิชาการโดยเชิญผูแทน
จากภาคเกษตรกรผู  ป ลู ก ข า ว นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตร และสภาเกษตรกร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผูวิจัยไดนำเสนอขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง ทั้ง 3 กลุม เพื่อใหผูรวม
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เวทีเสวนาเชิง วิชาการไดพิจารณารวมกัน ไดขอสรุปในการสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพดีในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ตอนบน คื อ ภาครั ฐ ต อ งมี ค วามชั ด เจนดา นนโยบาย ควรจั ด ให ม ีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ควรเพิ่มงบประมาณและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติง าน
ใหเพียงพอและทันสมัย และในประเด็นสำคัญที่สุด คือ ตองเนนการพัฒนาระบบตลาดโดยภาครัฐ
ควรรวมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนตลาดขาวคุณภาพดี แยกออกจากตลาดขาวทั่วไป เพื่อใหราคา
ผลผลิตขาว GAP สูงกวาราคาผลผลิตขาวทั่วไป
3.2 กลยุทธด านราคา จากขอมูล ขา วจำนวน 400 กรัม ราคา 30 บาท ขา วจำนวน 1
กิโลกรัม ราคา 40 บาท ขาวจำนวน 5 กิโลกรัม ราคา 160 บาท และขาวจำนวน 15 กิโลกรัม ราคา
550 บาท ซึ่งถาพิจารณาจะเห็นวาผูขายใชสวนลดปริมาณแกลูกคา คือการซื้อขา วจำนวนมากขึ้น
ราคาตอหนวยจะนอยลง สอดคคลองกับผลการวิจ ัยของ ชัชฎา อัค รศรีวรและกฤชณัท แสนทวี
(2557) ที่พบวา ราคาขาวเพื่อสุขภาพอาจมีราคาสูงกวาขาวธรรมดา แตไมควรแตกตางจากขา วขาว
ที่มีจำหนายในทองตลาดมากนัก สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรภาว ทวีสุข (2558) ที่พบวา ผล
จากการสัมภาษณค วามคิดเห็น ในสวนของการกำหนดกลยุทธดา นราคาของผูประกอบการขาว
อินทรียในภาคเหนือและภาคตะวันออกมีค วามคิด เห็น ในเรื่องของราคาขาย 2 ความคิดเห็น คือ มี
ความคิดเห็นวาราคาขายขาวอินทรียนาจะสูง กวา ขาวทั่วไป โดยราคาขายขาวอินทรียควรสูงกวา
สินคาทั่วไป และราคาขายขาวอินทรียควรมีความใกลเคียงกับขาวทั่วไป เพราะจะทำใหสินคา เปน ที่
รู  จ ั ก และงา ยแกก ารขาย สำหรั บ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ภาคตะวั นตกและใต
ผูประกอบการมีความคิดเห็นในการกำหนดราคาขายเหมือนกันคือราคาขายขาวอิน ทรียค วรมีราคา
ใกลเคียงกับขาวทั่วไป
3.3 กลยุทธด านชองทางการจำหนา ย จากขอมูล ผูขายใชบา นของตัวเองเปนหนาราน
เพื่อจำหนายใหกับลูกคาภายในชุมชน พรอมทั้ง ออกงานระดับจังหวัดเพื่อขายใหกับลูกคา ระดับ
จังหวัด และมีการจัดจำหนายไปตางจังหวัดผานการบอกตอและใชวิธีการขนสงดวยบริการขนสงของ
บริษัทเอกชน ซึ่งผูซื้อเปนคนรับภาระคาขนสงเองทั้งหมด สอดคคลองกับผลการวิจัยของ ชัชฎา อัคร
ศรีวรและกฤชณัท แสนทวี (2557) ที่พบวา สถานที่จ ำหนายขาวเพื่อสุขภาพควรหาซื้องายและมี
จำหนายตามรานสะดวกซื้อโดยทั่วไป และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สวย หลักเมือง (2558) ที่
พบวา รูปแบบชองทางการตลาดในการจัดจำหนายขา วสัง ขหยดเมืองพัทลุงทั้งในตลาดขา วเปลื อก
และขาวสาร รูปแบบตลาดขาวเปลือกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ เกษตรกรจัดจำหนายขาวเปลือก
ไปยัง วิสาหกิจ ชุมชน พอคา ทองถิ่น และศูนยวิจ ัยพันธุขา ว สำหรับรูปแบบตลาดขา วสารที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดในระดับเกษตรกร คือ เกษตรกรนำขาวเปลือกเขาโรงสีเพื่อแปรรูป และบรรจุ
จำหนายไปยังพอคาทองถิ่นและพอคาตางถิ่น สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรภาว ทวีสุข (2558) ที่
พบวา สำหรับความคิด เห็น ในสวนของการกำหนดกลยุทธด า นชองทางการกระจายสินคา ของ
ผูประกอบการขาวอินทรียในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันตกใหความสนใจชองทางการขายสินคา ผานซุปเปอรมารเก็ต เชน ทอปซุปเปอรมาร เ ก็ต
วิลลา มารเก็ต และฟูด แลนด เปน ตน และสำหรับผูประกอบการในภาคใตใ หค วามสนใจกับการ
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กระจายสินคาผานระบบสมาชิก เชน สหกรณ และผลการวิจัยของ สวย หลักเมือง (2558) ที่พบวา
รูปแบบชองทางการตลาดในการจัดจำหนายขา วสัง ขหยดเมืองพัทลุง ทั้ง ในตลาดขาวเปลือกและ
ขาวสาร รูปแบบตลาดขาวเปลือกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ เกษตรกรจัดจำหนายขาวเปลือกไปยัง
วิสาหกิจชุมชน พอคาทองถิ่น และศูนยวิจัยพันธุขาว สำหรับรูปแบบตลาดขาวสารที่มีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดในระดับเกษตรกร คือ เกษตรกรนำขาวเปลือกเขาโรงสีเพื่อแปรรูป และบรรจุจำหนายไปยัง
พอคาทองถิ่นและพอคาตางถิ่น
3.4 กลยุทธด านการสงเสริมการตลาด จากขอมูล ผูขายขาวมีการแจกขา วใหกับลูกคา
เปาหมายไดทดลองบริโภคกอนการซื้อจริง เชน การทำเปนกระเชาเพื่อนำไปมอบให กับ หน วยงาน
ราชการภายในจังหวัด ในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน วันสงกรานต ปใ หม เปนตน เมื่อกลุมเปาหมาย
ทดลองบริโภคแลวเกิดความประทับใจ ก็จ ะเกิด การบอกตอเพื่อใหมาซื้อผลิตภัณ ฑ โดยเนนการ
สื่อสารถึง กระบวนการปลูก ขา วที่ไ ม มีสารเคมีต กคา ง ทำใหผูบริโภคขา วมีสุขภาพดีเปน หลั ก
สอดคคลองกับผลการวิจัยของ ชัชฎา อัครศรีวรและกฤชณัท แสนทวี (2557) ที่พบวา ผูบริโภคมี
ความคิดเห็นตอรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยการใชสื่อ คือ การสงเสริมการขาย
โดยควรมีการใหทดลองชิมผลิตภัณ ฑขาวเพื่อสุขภาพ ดา นการโฆษณาควรสื่อสารผลิตภัณ ฑขาว
สุขภาพใหเปนสินคาที่แสดงออกถึง “ความจริงใจ” และ ควรสื่อสารผลิต ภัณ ฑขา วสุ ขภาพให เ ปน
สินคาที่แสดงออกถึง “คุณคาและศักยภาพของสินคา” รวมกับดานการบริการหลังการขาย ซึ่งควรมี
การสอบถามถึงความพึงพอใจในรสชาติ และคุณสมบัติของขาวเพื่อสุขภาพ เชน กลิ่น สี ความแข็ง ออน ของเม็ดขาวเมื่อหุง สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรภาว ทวีสุข (2558) ที่พบวา ความคิดเห็น
ในสวนของการกำหนดกลยุทธการสง เสริมการตลาดผูประกอบการขาวอินทรียในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ใหความสนใจกับการใชเ ว็ บไซต
หรือเว็บเพจในการสื่อสารหรือติด ตอกับลูกคา และผูประกอบการขา วอินทรียในภาคใตใหความ
สนใจกับการจัดทำบัตรสมาชิก
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 ผูผลิตขาวจีเอพีชาวนาหวยกรดสามารถนำผลการวิจัยไปกำหนดกลุมเปา หมายของ
ตนเองใหมีความชัดเจนขึ้น โดยจากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวาพฤติกรรมของลูกคาที่บริโ ภคขา วจี
เอพีใ นจัง หวัดชัยนาทนั้นสวนใหญต องการใหตนเองมีสุขภาพดี ดัง นั้น ผูผลิต สามารถขยายฐาน
กลุมเปาหมายในการจำหนายจากเดิมที่มุงเนนเพียงแคซื้อไปการบริโภคในครัวเรือน แตสามารถเพิ่ม
กลุมคนรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นได
1.2 ผูผลิตขาวจีเอพีชาวนาหวยกรดสามารถกำหนดกลยุทธการตลาดที่สอดคล องกั บคุณ
คา ที่ลูกคาตองการไดอยา งมีประสิทธิภาพ กลา วคือ จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคุณคาที่
ลูกคาตองการจากการบริโภคขา วจีเอพี คือ คุณคาทางสังคม เนื่องจากลูกคามีค วามเชื่ อ มั่น วา การ
บริโภคขาวจีเอพีชวยใหไมทำลายสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี
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ตลอดจนชวยสรางสุขภาวะที่ดีภายในชุมชน ดังนั้น ผูผลิตสามารถทำการสงเสริมการตลาดผา นการ
ประชาสัมพันธใหลูกคาเห็นวากระบวนการผลิตขาวจีเอพีนั้นเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และชวยสรา ง
สุขภาวะที่ดีภายในชุมชนและสังคมอยางไร เพื่อใหลูกคาไดตระหนักวา การซื้อขา วจีเ อพีไ ปบริ โภค
เปนการมีสวนรวมสรางสภาพแวดลอมที่ดีและสังคมใหนาอยูมากยิ่งขึ้น
1.3 หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ด ูแลและใหความรูทางดานวิชาการเกษตร อาทิ กรม
สง เสริมการเกษตรและสหกรณการเกษตร พัฒนาชุม หรือสถาบันการศึกษา ควรลงพื้นที่เพื่อให
ความรูด านการสง เสริมการตลาดใหมากขึ้นกวา เดิม เพื่อใหผูผลิต สามารถสื่อสารขา วจีเอพีของ
ตนเองไปสูลูกคาทั้ง ในและนอกพื้น ที่ได เชน การใหค วามรูดานการใชสรางการตลาดเชิงเนื้อหา
(Content Marketing) เพื่อดึงดูดลูกคา เปนตน
1.4 หนวยงานขางตนควรสงเสริมใหผูผลิตมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัด จำหนา ยขา วจีเอพีผา นชองทางออนไลนมากขึ้น เชน การขายผา นแพลตฟอรมตา ง ๆ อาทิ
LAZADA, Shopee หรือ Facebook Page ตลอดจน พัฒนาใหผผู ลิตสามารถถายทอดและนำเสนอ
สินคาตนเองผานทาง Facebook Live ได เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ทำการศึกษากลยุทธการตลาดดิจ ิทัลสำหรับขา วจีเอพีชาวนาห วยกรด ทั้ง นี้ผล
การศึกษาที่ไดจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดิจิทัลของขาวจีเอพีชาวนาหว ยกรดที่
มากขึ้น
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