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การทดสอบแนวคดิทางการตลาดต่อน้้าพรกิแกงออร์แกนคิ ของบรษิัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด  

Marketing Concept Test on Organic Chilli Paste of Traditional Food Company Limited. 

ชฎาธช  จันทนพันธ์*     

บทคัดย่อ 

การทดสอบแนวความคิดทางการตลาดต่อน้้าพริกแกงออร์แกนิค ของบริษัทอาหารดั้งเดิม จ้ากัด  ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยและเข้าใจแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ของน้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม 

จ้ากัด ด้าน สามารถใช้ทดแทนน้้าพริกแกงท่ัวไปท่ีใช้อยู่ วัตถุดิบมีกลิ่นหอมกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศชัดเจน มีสีสันจาก 

สีธรรมชาตขิองวัตถุดิบ มรีสชาตอิร่อยกลมกล่อม เห็นด้วยมากกวา่ร้อยละ 90  บรรจุภัณฑ์สวยงาม และสามารถเก็บรักษาน้้าพริก

แกงได้นาน เห็นด้วย ร้อยละ 87 สรุปได้ว่า น้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัทมีจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน 

ด้านปัจจัยย่อยของผลิตภัณฑ์ คือการผลิตจากวัตถุดิบจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ท่ีมีผู้เห็นด้วยและเข้าใจแนวคิดนี้ 

เพียงร้อยละ 76.1 เท่านั้น ด้านการรับรู้ถึงคุณประโยชนใ์นภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นคุณประโยชน์ท่ีแตกตา่งของผลิตภัณฑ์

บริษัท กับ ผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงอื่นท่ีเคยใช้ ร้อยละ 88.9 เป็นจุดแข็งได้ ด้านราคา พบว่า มีราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณน้้าพริก

แกงในบรรจุภัณฑ์ มากกวา่ ร้อยละ 89   

ผลการศกึษาด้านทัศนคติพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยวา่ จะซื้อและใชน้้้าพริกแกงออร์แกนคิมาประกอบอาหารทุก

คร้ัง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามรู้ความเข้าใจวา่ “การป้องกันตนเองท่ีดีท่ีสุด คือ อาหารท่ีเชื่อวา่มีความปลอดภัย รวมถึง 

อาหารออร์แกนิค” และ เห็นด้วยว่าน้้าพริกแกง (เป็นส่วนหนึ่งของอาหารออร์แกนิค) ช่วยให้ปลอดภัยจากโรคต่าง  ๆ 

มีความอร่อยสดใหม่อีกด้วย  ด้านราคา ถึงแม้จะรับรู้ว่าอาหารออร์แกนิคมีราคาแพง แต่ก็มีความชอบว่าช่วยด้านสุขภาพได้  

จึงมแีนวโนม้พฤตกิรรมวา่ ถึงราคาแพงแตก่็จะซื้อเพราะคุ้มค่ากับสุขภาพ  

สรุปได้ว่ากลุ่มลูกค้าส่วนมากท่ีสนใจออร์กานคิจะซื้อและใชน้้้าพริกแกงออร์แกนคิ ผลการศกึษายังพบวา่ น้้าพริกแกงของ

บริษัท มีจุดแข็งท่ีสอดคล้องกับทัศนคติของผู้ตอบ ร้อยละ 91.1 มีความเห็นว่า น้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท มีประโยชน์และ

ถูกใจ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัทในอนาคต ดังนั้นบริษัทต้องสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักและ 

จ้าได้ 

ABSTRACT 

 Marketing concept test on organic chili paste of traditional food company limited.  Its findings, Marketing Concept Testing: 

The findings were demonstrated as follows. In product factor, over 90% of respondents agreed and understood following concepts of 

the studied product: to replace general chili pastes being used currently with this product; to be made from raw materials with strong 

herbal and spicy smells; to have natural colors originated from the materials; and to have a pleasant taste. In the meantime, 87% of 

them agreed that the studied product had beautiful packages and could be reserved for long terms. In summary, the organic chili 
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pastes of the studied company had a strong point in product factor. However, the weak point was also observed from the product 

factor, especially in the element on the selection of product’s ingredients from standard certified farm that were agreed and understood 

by 76.1% of them only. In perceived value factor, 88.9% of respondents perceived the differences of values between the chili pastes 

of the studied products and other chili pastes. Thus, this could be considered as the strong point. In price factor, the findings demonstrated 

that 89% of respondents agreed that the studied products had reasonable pricing comparing to product quantity. 

 Results of the study on customer attitude indicated that the respondents agreed to purchase and use these organic chili 

pastes in their cooking at all times and hereafter was showed the comprehensive concept that they got: “The best way to protect 

oneself was to consume safety food, including organic food”. They also agreed that chili pastes (as a part of organic food) could protect 

them from diseases. Also, the chili pastes had good tastes and were fresh. In price factor, although they realized that the organic food 

was expensive, they had still preferred to have it for health-care purpose. Consequently, their behavioral trend could be summarized 

that though the product had high price, they would prefer to purchase it as it was worth for health. 

 In conclusion, the majority of organic customer would purchase and used organic chili pastes with their cooking. According 

to the results of product testing done for chili pastes of Traditional Food Co., Ltd., the product strength corresponded well to the 

respondent’s attitude. In addition, 91.1% of respondents agree that company organic chili pastes were healthy and pleasant food. Thus, 

it could probably be possible that they would purchase the organic chili pastes of the studied company in the future. Therefore, 

Traditional Food Co., Ltd. needs to create a brand awareness and brands recall.  

1.  บทน้า 

  หลักการและเหตุผล                          

 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน น้้าพริกแกง เป็นปัจจัยส้าคัญในการผลิตอาหารของทุกครัวเรือน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท้าจาก

เคร่ืองเทศและสมุนไพรต่าง ๆ  เช่น พริกสด พริกแห้ง หัวหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด บดผสมให้เข้ากัน อาจมีส่วนประกอบ

อื่น ๆ น้้าพริกแกงนั้นมีอยู่หลายชนิดหลายประเภท ซึ่งสามารถจ้าแนกออกตามภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย โดยปัจจุบันโรงงานท่ี

ประกอบกิจการน้้าพริกแกงส้าเร็จรูปในประเทศไทยมีจ้านวน 75 โรงงาน (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร)  

มีสภาวการณ์แข่งขันในตลาดสูงขึ้น และด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปในการท้าอาหารให้ความส้าคัญเร่ืองสุขภาพมากขึน้ 

รวมถึงกระแสนิยมในด้านการรับประทานอาหารธรรมชาติ หรือ อาหารออร์แกนิคก้าลังเป็นท่ีนิยมอาหารออร์แกนิคนั้น  

จะมสี่วนประกอบทุกอยา่งท่ีมาจากธรรมชาติ  

บริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด ตั้งอยู่ท่ี 79 หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่าวังตาล อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ก่อต้ังและ 

จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจ้าหน่ายพริกแกง ส้าเร็จรูป  

ซึ่งปัจจุบันได้ท้าการผลิตและจ้าหน่ายน้้าพริกแกงออร์แกนคิในรูปแบบซอง มีวางจ้าหน่ายท่ีตลาดจริงใจมาร์เก็ต และจ้าหนา่ยผ่าน

เพจเฟสบุ๊ค “อาหารดั้งเดิม” มคีวามตอ้งการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม ่เพื่อขยายตลาดและครองส่วนแบ่งการตลาดน้้าพริกแกง
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ออร์แกนิค จากวัตถุดิบเกษตรออร์แกนิค จากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน “PGS: Participatory Guarantee Systems” 

(Participatory Guarantee System, 2560)  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะท้าการศึกษาการทดสอบแนวคิดทางการตลาดต่อน้้าพริกแกงออร์แกนิค ของ บริษัท  

อาหารดั้งเดิม จ้ากัด เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการน้ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น 

น้าไปสู่การขยายตลาดในอนาคต 

2. แนวคดิและทฤษฎี  

การทดสอบแนวคดิทางการตลาด 

การทดสอบตลาด ลูกค้าจะถูกถามและให้แสดงปฏกิิริยาตอ่ลักษณะสินค้า และให้วิจารณ์เสนอความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ รสชาติ ราคา การหีบห่อและสิ่งจูงใจในการโฆษณา การทดสอบตลาดเป็นขั้นท่ีได้พยายามท้าสินค้าและโปรแกรม

การตลาดเพื่อลองทดสอบในตลาดขนาดเล็กท่ีได้เลอืกไวแ้ละมสีภาพแวดล้อมเหมอืนกันตลาดท่ีต้องการจะขายจริง  

 การตัดสินใจทดสอบตลาดเกี่ยวข้องกับระดับของความเชื่อมั่นท่ีผู้ผลิตมตีอ่สินค้าใหมน่ัน้ บริษัทท่ีขายสินค้าอุปโภคบริโภค

นิยมใช้การทดสอบตลาดมากกว่าผู้ขายสินค้าอุตสาหกรรม เพราะผู้ขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่อย่างไม่

เป็นทางการ (Informal Way) เมื่อผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาสินค้าใหมข่ึน้มา ตัวแทนขายจะลองสุ่มถามผู้ท่ีคาดวา่จะเป็นลูกค้า 

และดูปฏิกิริยาของลูกค้าเหล่านั้น และจะได้ความคิดและข้อเสนอแนะซึ่งจะท้าให้บริษัทได้น้ามาใช้ปรับปรุงสินค้าใหม่ เมื่อบริษัท

พัฒนาสินค้าจนเป็นท่ีพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่แล้ว บริษัทก็จะพิมพ์สินค้าลงในแค็ตตาล็อก และเตรียมขายท่ัว ๆ  ไปในตลาด  

(นวดล รุดโถ, 2551) 

3. วิธีการด้าเนินการวจิัย 

การทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงออร์แกนิค 

 การก้าหนดวัตถุประสงค์ โดยการเลอืกประชากรท่ีจะท้าการส้ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม กับกลุ่มตัวอยา่ง จ้านวน 180 ราย 

ใช้สูตร ของ W. G. cochran สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการทดลองแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’Alpha)  มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก  (= 0.935)  มีการจัดบูธแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภคทดลองดมกลิ่น  

ดูสี และทดลองชิมอาหารส้าเร็จรูปท่ีท้าจากน้้าพริกแกงออร์แกนิค  ถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดการตลาดต้นแบบ 3 ด้านคือ  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านขนาดบรรจุ และ ด้านช่องทางการจ้าหน่าย แล้วแปลผลข้อมูล น้าผลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน 

  เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้  

 แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึน้ตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย แบง่ได้ 4 ส่วน คือ   

  ส่วนท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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   ส่วนท่ี 2  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้้าพริกแกงออร์แกนคิ  

   2.1 ด้านความรู้ท่ีมีต่อน้้าพริกแกงออร์แกนคิ 

   2.2 ด้านความชอบท่ีมีต่อน้้าพริกแกงออร์แกนิค 

   2.3 ด้านแนวโน้มท่ีมีต่อน้้าพริกแกงออร์แกนคิ 

   2.4 ด้านความพอใจที่มตีอ่น้้าพริกแกงออร์แกนคิ 

   ส่วนท่ี  3  ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกซือ้น้้าพริกแกงออร์แกนคิของผู้บริโภค 

   ส่วนท่ี  4  การทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Concept testing) 

4. ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

4.1 สรุปผลการศกึษา 

 การทดสอบแนวคิดการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยและเข้าใจแนวคิด 

ด้านผลิตภัณฑ์ของน้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด สามารถใช้ทดแทนน้้าพริกแกงท่ัวไปท่ีใช้อยู่  

วัตถุดิบมีกลิ่นหอมกลิ่นสมุนไพรและเคร่ืองเทศชัดเจน มีสีสันจากสีธรรมชาติของวัตถุดิบ มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม  

เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 90  บรรจุภัณฑ์สวยงาม และสามารถเก็บรักษาน้้าพริกแกงได้นาน เห็นด้วย ร้อยละ 87   

สรุปได้ว่า น้้าพริกแกงออร์แกนคิของบริษัทมจีุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์  อยา่งไรก็ตามยังมจีุดออ่นด้านปัจจัยยอ่ยของผลิตภัณฑ์ คือ

การผลิตจากวัตถุดิบจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ท่ีมีผู้เห็นด้วยและเข้าใจแนวคิดนี้ เพียงร้อยละ 76.1 เท่านั้น  

ด้านการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นคุณประโยชน์ท่ีแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริษัท กับ ผลิตภัณฑ์

น้้าพริกแกงอื่นท่ีเคยใช้ ร้อยละ 88.9 เป็นจุดแข็งได้ ด้านราคา พบว่า มีราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณพริกแกงในบรรจุภัณฑ์ 

มากกวา่ร้อยละ 89   

 ผลการศึกษาด้านทัศนคติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า จะซื้อและใช้น้้าพริกแกงออร์แกนิคมาประกอบอาหาร 

ทุกคร้ัง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจว่า “การป้องกันตนเองท่ีดีท่ีสุด คือ อาหารท่ีเชื่อว่ามีความปลอดภัย 

รวมถึง อาหารออร์แกนิค” และเห็นด้วยว่าน้้าพริกแกง(เป็นส่วนหน่ึงของอาหารออร์แกนิค)ช่วยให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ  

มีความอร่อย สดใหม่อีกด้วย  ด้านราคา ถึงแม้จะรับรู้ว่าอาหารออร์แกนิคมีราคาแพง แต่ก็มีความชอบว่าช่วยด้านสุขภาพได้  

จึงมแีนวโนม้พฤตกิรรมวา่ ถึงราคาแพงแตก่็จะซื้อเพราะคุ้มค่ากับสุขภาพ  

สรุปได้ว่า ผู้บริโภคส่วนมากจะซื้อและใช้น้้าพริกแกงออร์แกนิค และจากที่ท้าการทดสอบน้้าพริกแกงของบริษัท  

อาหารดั้งเดิม จ้ากัด มีจุดแข็งท่ีสอดคล้องกับทัศนคติของผู้ตอบ ท้ังยังพบว่าร้อยละ 91.1 มีแนวความคิดว่าน้้าพริกแกงออร์แกนคิ 

ของบริษัท มปีระโยชนแ์ละถูกใจ จึงมคีวามเป็นไปได้ว่าจะซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนคิของบริษัทในอนาคต ดังตารางท่ี 1.1 
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ตารางที่ 1.1 ล้าดับการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

น้้าพริกแกงออร์แกนคิ บริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด สามารถใชท้ดแทนน้้าพริกแกงท่ัวไปท่ีใชอ้ยูไ่ด้ 98.3 

ผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด หอมกลิ่นวัตถุดิบ ท้ังกลิ่นสมุนไพรและเคร่ืองเทศ

อยา่งชัดเจน 

96.7 

ผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงออร์แกนคิของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด มสีีสันจากสีธรรมชาตขิองวัตถุดิบ 94.4 

ผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงออร์แกนคิของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด มรีสชาตท่ีิอร่อย กลมกล่อม 91.1 

ผลิตภัณฑน์้้าพริกแกงออร์แกนคิของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด มีราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณพริกแกงใน

บรรจุภัณฑ ์

89.4 

คุณประโยชนท่ี์แตกต่างของผลิตภัณฑ ์บริษัท อาหารดัง้เดิม จ้ากัด กับ ผลิตภัณฑน์้้าพริกแกงอื่นท่ีเคยใช้ 88.9 

ผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และ

สามารถเก็บรักษาพริกแกงได้นาน 

87.8 

ผลิตภัณฑ์น้้าพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด ผลิตจากวัตถุดิบจากฟาร์มท่ีได้ รับการ

รับรองมาตรฐาน  

76.1 

 4.2 อภปิรายผลการศึกษา 

 การศึกษาการทดสอบแนวคิดทางการตลาดต่อน้้าพริกแกงออร์แกนคิ ของบริษัท อาหารดัง้เดิม จ้ากัด ครอบคลุม

ถึงทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนิค  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 41 ปีขึน้ไป มรีายได้ตอ่เดอืนมากกวา่ 30,000 บาท ประกอบอาชพีค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

มกีารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก้าลังศึกษาระดับปริญญาตรี มคีวามบ่อยคร้ังในการประกอบอาหารท่ีต้องใชน้้้าพริกแกง

เป็นสว่นประกอบ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่ซื้อน้้าพริกแกงเผ็ด (ภาค)ใต้ (รส)เผ็ดกลางบอ่ยท่ีสุด มีเหตุผลซื้อเพื่อบริโภค  

 4.2.1 ด้านทัศนคติของผู้บรโิภคที่มีต่อน้้าพริกแกงออร์แกนิค 

 ตามทฤษฎีองค์ประกอบของทัศนคติซึ่งมีองค์ประกอบส้าคัญ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบด้านความเข้าใจ องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้านแนวโน้มพฤติกรรม  

โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

   1)  องค์ประกอบด้านการรับรู้   ซึ่งแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception)  

และความเชื่อถอื (Beliefs)  ซึ่งผู้บริโภคมีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซึ่งก็

คือความรู้และการรับรู้ท่ีได้รับ จากการประสมกับประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากหลาย

แหล่งข้อมูล ความรู้นี้และผลกระทบต่อการรับรู้จะก้าหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึง สภาพด้านจิตใจ ซึ่งสะท้อน

ความรู้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ว่า 

น้้าพริกแกง ออร์แกนิคต้องไม่ใส่วัตถุกันเสีย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความรู้ด้านอื่น  ๆ ได้แก่ น้้าพริก 
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ออร์แกนิค มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม พริกสด ออร์แกนิคแท้ 100% น้้าพริกออร์แกนนิค ต้อง

ออร์แกนิคตั้งแตข่ั้นตอนการปลูกจนกระทั่งปิดฝาขวด ส่วนผสมของน้้าพริกแกงออร์แกนิคต้องท้าการเพาะปลูกพชืด้วยวิถี

เกษตรอินทรีย์แท้ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากเกษตรอินทรีย์สากล การป้องกันตนเองท่ีดีท่ีสุด คือ การตามหาแหล่งของ

อาหารท่ีเชื่อวา่มคีวามปลอดภัยและมอีันตรายตอ่ร่างกายน้อยท่ีสุด ซึ่งหนึ่งในแหล่งอาหารท่ีคนส่วนใหญ่เชื่อถือ ก็คือ “อาหาร

ออร์แกนิคหรืออาหารอินทรีย์” ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็น “ออร์แกนิค” มักจะมีความพิเศษด้านราคาท่ีแพงมากกว่าอาหาร 

ท่ัว ๆ ไป มคี่าเฉลี่ยในระดับมาก  

   2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก สะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling)  

ของผู้บริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนของอารมณ์และความรู้สึกมีการค้นพบโดยผู้วิจัยผู้บริโภค  

ซึ่งมีการประเมินผลเบื้องต้นโดยธรรมชาติ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความชอบ ความพึงพอใจต่อน้้าพริกแกง

ออร์แกนิคในระดับมาก โดยมีความชอบท่ีวา่การได้รับประทานอาหารออร์แกนิค รวมถึงน้้าพริกแกงออร์แกนิคเป็นประจ้า 

ก็ย่อมจะท้าให้ปลอดภัยจากโรคตา่ง ๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคภูมแิพ ้โรคหัวใจ และโรคหลอดเลอืดสมอง เป็นต้น เป็นล้าดับ

แรก ล้าดับถัดมาคือ อะไรท่ีขึ้นชื่อว่าเป็น “ออร์แกนิค” มักจะมีความพิเศษด้านราคาท่ีแพงมากกว่าอาหารท่ัว ๆ ไป  

แตก่็คุ้มค่ากับสุขภาพท่ีดี การรับประทานอาห ารออร์แกนคิ รวมถึงน้้าพริกแกงออร์แกนคิชว่ยให้ได้รับคุณค่าทางอาหารท่ี

มากกว่าอาหารท่ัวไป การรับประทานอาหารออร์แกนิค รวมถึงน้้าพริกแกงออร์แกนิคจึงท้าให้ได้รับท้ังความอร่อยและ 

ความสดใหม่มากกว่าการบริโภคอาหารในรูปแบบอื่น ๆ และความพอใจ ตามล้าดับ ส่วนความพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม

พอใจถึงรสชาติพริกแกงออร์แกนิคท่ีซื้อมีรสชาติอร่อยท้าให้อยากซื้ออีก มีความพึงพอใจท่ีจะกลับมาซื้อซ้้าอีกคร้ัง  

มีความมั่นใจว่า พริกแกงของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด มีความเป็นน้้าพริกแกงออร์แกนิคแท้ และมีการแนะน้าบอกต่อ

ผู้อ่ืน หลังการซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนคิ  

   3) องค์ประกอบด้านแนวโน้มพฤติกรรม สะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มท่ี 

จะมีพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซื้อ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มดังนี้ ซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนิคเป็นของฝากให้กับผู้ท่ีเคารพและเป็นท่ีรักเป็นล้าดับแรก 

ล้าดับถัดมาคือ น้้าพริกแกงออร์แกนิคหาซื้อได้ง่าย ท้ังร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือตลาดสด ตลาดเพื่อสุขภาพ จะซื้อมา

บริโภค เลอืกใช้น้้าพริกแกง ออร์แกนคิไปประกอบอาหาร และซือ้น้้าพริกแกงออร์แกนคิมาประกอบอาหารทุกครัง้  

 4.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนิคของผู้บริโภค  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของ Philip Kotler มีองค์ประกอบ 4 อย่าง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ราคา สถานท่ีจ้าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนิคของ

ผู้บริโภค โดยรวม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในระดับมาก โดยพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส้าคญั

กับ ปัจจัยด้านราคาเป็นล้าดับแรก ล้าดับถัดมาคือด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย  ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม

การตลาดเป็นล้าดับสุดท้าย  

  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส้าคัญมากกับปัจจัยเร่ือง  

การตดิฉลากที่บรรจุภัณฑ ์โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกับสว่นผสมน้้าพริกแกงออร์แกนคิ แหลง่ผลิต แหลง่จ้าหน่าย เลขท่ี อย. 

ตรารับรองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ วันผลิตและวันหมดอายุเป็นล้าดับแรก ตราแสดงการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
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คุณภาพบรรจุภัณฑ์  กลิ่นของพริกแกง ชนิดของน้้าพริกแกงออร์แกนิค สีของน้้าพริกแกงออร์แกนิค รูปแบบบรรจุภัณฑ์  

และยี่ห้อของผลิตภัณฑ ์ 

  2) ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส้าคัญมากกับปัจจัยเร่ือง ราคาของ

ผลิตภัณฑเ์หมาะสมกับขนาดของบรรจุภัณฑ์   

  3) ปัจจัยด้านการจัดจ้าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส้าคัญมากกับปัจจัยเร่ือง

สถานท่ีจ้าหนา่ยมคีวามสะอาด  

  4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส้าคัญมากกับปัจจัย

เร่ือง การได้รับตรารับรองจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น OTOP  อย. รองลงมาคือ มีของแถม (น้้าพริกแกงออร์แกนิคขนาด

พกพา หรือ สินค้าทดลอง) มีการลดราคาน้้าพริกแกงออร์แกนิค (โปรโมชั่น)  มีแผ่นพับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์  มีการโฆษณาแนะน้าน้้าพริกแกงออร์แกนิคผ่านสื่อต่าง  และมีตัวแทนจ้าหน่ายให้ค้าแนะน้าผลิตภัณฑ์  

และจัดส่งผลิตภัณฑ์ถงึหนา้บา้น  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต่อน้้าพริกแกงออร์แกนิค ของบริษัท อาหารดั้งเดิม จ้ากัด 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรหาบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย  

มคีวามแข็งแรง และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน และท่ีบรรจุภัณฑอ์าจจะมีฉลากความรู้ หรือสูตรการท้าอาหารท่ี

ท้าจากน้้าพริกแกงชนิดน้ัน   

   1.1) รสชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรท้ารสชาติของน้้าพริกแกงออร์แกนิคให้เป็น

กลาง คือ ไม่เผ็ดและไม่จืด สิ่งท่ีส้าคัญผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และให้ความส้าคัญมากท่ีสุดในเร่ือง 

น้้าพริกแกงออร์แกนคิจะตอ้งไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไมใ่ส่ผงชูรส  

  1.2) สี ผู้ตอบแบบสอบถาม มองเห็นสีของน้้าพริกแกงออร์แกนิค ไม่ชัดเจน ควรมีการใช้บรรจุภัณฑ์

แบบใสท่ีสามารถมองเห็นสขีองผลิตภัณฑไ์ด้ชัดเจน  

  1.3) กลิ่นของน้้าพริกแกงออร์แกนิค มีการน้าน้้าพริกแกงออร์แกนิคใส่บรรจุภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อให้

ผู้บริโภคสามารถดมกลิ่นได้ 

    1.4)  ควรได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการบริโภคให้แกลู่กค้า 

 2) ราคา ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะวา่ ควรตั้งราคาตามขนาดปริมาณของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์

รวมไปถึงควรมีน้้าพริกแกงแบบตักขาย เพราะเนื่องจากบางคนอาจจะไม่ต้องการซื้อตามปริมาณท่ีบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ 

และเสนอท่ีส้าคัญคือ ราคาของผลิตภัณฑต์้องมีเหมาะสมกับขนาดของบรรจุภัณฑ ์มป้ีายบอกราคาน้้าพริกแกงออร์แกนิค

ชัดเจน และมีความหลากหลายของระดับราคาในน้้าพริกแกงออร์แกนคิ ประเภทเดียวกัน มีหลายขนาดบรรจุให้เลอืก 
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 3) สถานท่ีจ้าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการวางจ้าหน่ายหลากหลายช่องทาง  

เพื่อสะดวกต่อการเลือกซื้อ โดยเฉพาะตลาดในชุมชน ตลาดนัด ถนนคนเดิน และท่ีส้าคัญคือ ตลาดจริงใจมาร์เก็ตในทุก

เสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และข้อเสนอท่ีส้าคัญส้าหรับสถานท่ีจ้าหน่ายจะต้องมี

ความสะอาด 

 4) การส่งเสริมการขาย ผู้ผลิตควรให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของน้้าพริกแกงออร์แกนิค  

ว่ามีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร และสิ่งท่ีส้าคัญคือ น้้าพริกออร์แกนิค มีความปลอดภัยมีคุณค่าทางอาหาร  

ลูกค้าสามารถทดลองชิมได้ และจัดโปรโมชั่นลดราคา หรืออาจเป็นการซื้อ 1 แถม 1 เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ผู้ประกอบการควรมกีารออกบูธแสดงสนิค้า โปรโมทผลิตภัณฑท์างเพจและทาง

โซเชียลมีเดียให้มากขึ้น และการเข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับการรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.)  

จากภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเขา้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 5) ด้านทัศนคติเกี่ยวกับน้้าพริกแกงออร์แกนิค จากท่ีผู้ศึกษาได้ประเมินดูแล้ว ทางผู้ประกอบการสามารถน้า

ธุรกิจน้้าพริกแกงออร์แกนิค ไปต่อยอดธุรกิจท้าเป็นอาหารส้าเร็จรูปท่ีท้าจากน้้าพริกแกงออร์แกนิคออกขายได้  

หรือไม่อาจจะท้าเป็นอาหารส้าเร็จรูปจากน้้าพริกแกงออร์แกนิคอบแห้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในสมัยปัจจุบัน ที่รักความสะดวกสบาย ไมยุ่ง่ยาก 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าศึกษาครั้งต่อไป 

 1)  การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการทดสอบแนวความคิดทางการตลาดต่อน้้าพริกแกงออร์แกนิค ของบริษัท  

อาหารดั้งเดิม จ้ากัด รวมถึงทัศนคติและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อน้้าพริกแกงออร์แกนิคของผู้บริโภค ในการศึกษา  

ครัง้ตอ่ไปควรเพิ่มรายละเอยีดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์และบรรจุภัณฑ ์ 

 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรศึกษาและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ เช่น การเพิ่มสูตรน้้าพริก 

หรืออาหารส้าเร็จรูปพร้อมทาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดได้  

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีเวลากับการท้าอาหารลดลง ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว และรับประทานอาหารท่ีดี

ตอ่สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยดี้านนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์ท่ีช่วยให้การเก็บรักษาพริกแกงสามารถเก็บ

ได้นานขึน้โดยไม่ตอ้งแช่เย็น 
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