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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของรูปแบบลักษณะข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีต่างกัน ต่อการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามที่มกีารสื่อสารข้อมูลคุณภาพไข่อินทรีย์ท่ีแตกต่างกัน 3 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขท่ี 1 ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อดว้ยข้อความท่ี

เน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) 100% มีความปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ และปลอดสารเคมี  เงื่อนไขท่ี 2  

ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อดว้ยข้อความท่ีเน้นว่ามาจากแมไ่ก่อารมณด์ีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอสิระ เงื่อนไขท่ี 3 ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อดว้ยข้อความ

ท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ านวน 120 คน ใชก้ารสุม่แจกแบบสอบถาม (Random) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคไข่ไก่ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ บริโภคไข่ไก่โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ฟองต่อวัน 

ความถี่ในการซื้อไข่ไก่ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน ปริมาณการซื้อไข่ไก่เฉลี่ย 10 ฟองต่อเดือน ตลาดสดเป็นสถานท่ีท่ี 

ผู้ตอบส่วนใหญ่เลือกซื้อไข่ไก่ และปัจจัยหลักในการเลือกซื้อไข่ไก่คือราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เคยซื้อไข่ไก่

อินทรีย์ ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยซื้อไข่ไก่อินทรีย์ส่วนใหญ่ซื้อเพราะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยปัจจัยหลัก  

ท่ีผู้ตอบใชใ้นการเลอืกซือ้ไข่ไก่อินทรีย์คอืตรารับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ต่างๆ 

ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีต่างกันท้ัง 3 เงื่อนไข มผีลตอ่การรับรู้

คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้ าเกษตรอินทรีย์ และสื่อด้วย

ข้อความท่ีเน้นว่ามาจากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ มากกว่าสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์  

(Organic) 100% อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P<0.05)  

 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to compare the effects of different message types for quality indicator of 

organic eggs on perceived product quality of customers. The researcher has collected data by using questionnaires in 

a format of quasi-experimental research model. The questionnaire asked the study group about their opinions on the 

message type that they received. The first condition is organic egg with a label that shows “100% organic egg, raise 

without antibiotic and chemical”. The second condition is organic egg with a label that shows “Organic egg from free 

range happy hen”. The third condition is organic egg with a label that shows “Certified organic products with certified 

logos” .  The study group in this experiment is 120 master degree students from a faculty of business administration, 

Chiang Mai University. 

 From the study, we have found that most of respondents consume eggs 3- 4 days per week and eat less 

than 1 egg per day.  The study group tends buy eggs is 1-2 times per month with the amount of 10 eggs per month 

and most of them buying eggs from conventional wet market. The main factor that effects decision of consumer to buy 

the eggs is the price.  Most respondents have never bought organic eggs before.  For the persons who used to buy 

organic eggs, they make decision to buy organic eggs base on their health concern and the majority of this group 

make decision base on certifications on the label of the organic egg package.   

 The result from the study shows that the 3 difference message types for quality indicator of organic eggs 

effect on perceived product quality with the confidential level of P< 0.05.  The respondents perceived the product 

quality aspect from the label with “Certified organic products with certified logos” and “Organic egg from free range 

happy hen” more than from the label shows “100% organic egg, raise without antibiotic and chemical” with confidential 

level of P<0.05. 

บทน า 

อาหารอินทรีย์ (Organic) เข้ามามีบทบาทในชีวิตยุคปัจจุบันมากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเร่ือง 

การดูแลสุขภาพมากขึ้นนั่นเอง ถึงแม้ว่าอาหารอินทรีย์จะแพงกว่าอาหารท่ัวไป แต่ส าหรับคนกลุ่มนี้ก็เลือกลงทุน 

เพื่อสุขภาพดีกว่าเสียเงินรักษาความเจ็บป่วยในอนาคต ยิ่งความสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพมากขึ้นเท่าไร อาหารอินทรีย์  

ก็มีความต้องการสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาหารประเภทอินทรีย์หรือออร์แกนิคนั้น  

ได้เข้ามาแทรกซึมในการเลือกอาหารของคนในทุกวันนี้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,  

2558: ออนไลน์) 

ไข่เป็นอาหารพื้นฐานของครัวเรือน เพราะเป็นแหล่งโปรตีนท่ีดี มีคุณค่าทางสารอาหารมากมายและราคาถูก  

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ พบว่าคนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ท่ี 204 ฟอง/คน/ปี (สมาคมผู้ผลิต 

ผู้ค้าและส่งออกไก่ไข่, 2559: ออนไลน์) ในไข่ไก่หนึ่งฟองให้คุณค่าทางสารอาหารมากมาย โดยเฉพาะไข่ไก่ท่ีมาจาก 
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การเลี้ยงในรูปแบบอินทรีย์จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า คอเลสเตอรอลต่ ากว่า สารพิษน้อยกว่า และยังมีรสชาติ 

ท่ีดกีว่าไข่ไก่ที่มาจากฟารม์เลีย้งโดยท่ัวไป จึงเป็นเหตุผลท่ีควรเลอืกรับประทานไข่อินทรีย์ 

การสื่อสารทางการตลาดของไข่อินทรียย์ังไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจนมากนัก เนื่องจากผู้ผลิตมีน้อยรายและวธีิการผลิต

ค่อนข้างยุ่งยาก ฟาร์มท่ีได้รับมาตรฐานรับรองตราสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนั้นมีน้อยมาก การสื่อสาร  

ทางการตลาดส่วนมากจะสื่อสารลงในแพ็คเกจสินค้า เช่น สื่อถึงความเป็นไข่ไก่ท่ีมาจากแม่ไก่อารมณ์ดี สื่อถึงความเป็น  

ไข่ไก่ออร์แกนคิ 100% สื่อถึงการไม่ใช้ฮอร์โมนและยาปฏชิวีนะ สื่อถึงการเลีย้งแบบปล่อยอิสระและใชอ้าหารจากธรรมชาติ 

และสื่อถึงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งบางตราสินค้าก็ไม่มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน

ใดๆ  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการทราบว่า  ลักษณะของข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพของไข่อินทรีย์ท่ีต่างกัน ได้แก่  

ความเป็นไข่อินทรีย์ 100% ปลอดยาปฏิชีวนะ ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ไข่อินทรีย์ท่ีได้รับตรามาตรฐานสินค้า  

เกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆ และไข่อินทรีย์ท่ีสื่อว่ามาจากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ การใช้ข้อมูล

สื่อสารคุณภาพท่ีแตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันอย่างไร เพื่อท่ีจะสามารถเลือก

รูปแบบข้อมูลท่ีใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ไปยังผู้ซือ้ให้เกิดการรับรู้คุณภาพ ความนา่เช่ือถือ และตัดสนิใจซื้อ 

แนวคดิและทฤษฎี 

 การศึกษานี้จะใช้แนวคิดในเร่ือง การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Perceived Product Quality), การสื่อสาร 

ทางการตลาด, รูปแบบข่าวสารและการออกแบบข่าวสาร 

การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Perceived Product Quality) หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์ประกอบ

ท้ังหมดของสินค้า ซึ่งรวมถึงส่ิงท่ีจับตอ้งได้และจับตอ้งไม่ได้  

การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง การสื่อสารจากผู้ขายสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นความต้องการ  

ของลูกค้าเป้าหมายให้ตัดสินใจซื้อ โดยการออกแบบข่าวสารให้มีลักษณะดึงดูดความสนใจผู้บริโภคและส่งผ่านสื่อ 

ในรูปแบบตา่ง ๆ 

รูปแบบข่าวสาร ในการศึกษานี้มีการปรับใช้ทฤษฎีการสื่อสารคุณค่าแบรนด์ ซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่  

1. ปัจจัยทางกายภาพ เป็นคุณค่าภายในท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ 2. ปัจจัยทางอารมณ์ เป็นคุณค่าท่ีเกิดจากความรู้สึก  

3. ปัจจัยทางสังคมเป็นคุณค่าภายนอกที่เกิดจากภาพลักษณ์ ชื่อเสียงแบรนด ์ซึ่งธุรกิจไข่อินทรีย์ในปัจจุบันจะใชก้ารสื่อสาร

คุณภาพสนิค้าท่ีจุดขายและผ่านทางบรรจุภัณฑ ์ท้ัง 3 รูปแบบท่ีกลา่วมา คือ สื่อถึงคุณค่าท่ีมาจากผลิตภัณฑไ์ข่อินทรีย์เอง

ได้แก่ ความเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100% ท่ีมีความปลอดภัย ปลอดสารพิษและสารเคมี มีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่า 

ไข่ธรรมดา สื่อว่าเป็นไข่ท่ีมาจากแม่ไก่ท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ ท าให้แม่ไก่อารมณ์ดี ได้ไข่ท่ีมีคุณภาพ เป็นการสื่อคุณค่า  

ท่ีเกิดจากความรู้สึก ซึ่งถือเป็นปัจจัยทางอารมณ์ และสื่อถึงคุณค่าท่ี ไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์เอง ได้แก่ แบรนด์สินค้า  

ตรามาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอนิทรีย์จากหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถอื ซึ่งถือเป็นปัจจัยทางสังคม 

ไข่อินทรีย์ หมายถึง ไข่ ท่ีได้จากสัตว์ปีกท่ีมีการเลี้ยงในรูปแบบอินทรีย์ เลี้ยงปล่อย(Access to Outdoor)  

อาหารท่ีได้รับรวมท้ังแปลงหญ้าต้องเป็นอินทรีย์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ยาเคมีสังเคราะห์ ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
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รักษาความเป็นอินทรีย์ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบรรจุภัณฑ์เป็นเนื้อหรือไข่ (ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์, 2553: 

ออนไลน์) ในการศึกษานีจ้ะศกึษาเฉพาะไข่ไก่อินทรีย์เท่านัน้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ต่อการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคนี้

จะใช้ลักษณะการสื่อสารข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ มีการออกแบบและสร้างเงื่อนไขในการศึกษาแบบกึ่งทดลอง  

ซึ่งเป็นการทดสอบ ข้อมูลท่ีใชใ้นการสื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ ์1 ประเภท คือ ไข่อินทรีย์ กับรูปแบบข้อความ 3 แบบ ได้แก่ 

1.  ไข่อินทรีย์ ท่ีสื่ อด้ วยข้อความ ท่ี เน้นว่ า เ ป็นผลิตภัณฑ์อินท รีย์  (Organic)  100% มีความปลอดภัย  

ปลอดยาปฏิชีวนะ และปลอดสารเคมี คือ การให้ข้อมูลว่าไข่ไก่นี้มาจากไก่ท่ีเลี้ยงด้วยวิธีอินทรีย์ (Organic) 100%  

ปลอดจากการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี มีความปลอดภัยตอ่ผู้บริโภค เป็นการสื่อเฉพาะคุณสมบัติลักษณะหลักท่ีส าคัญ

ของไข่อินทรีย์  

2. ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่ามาจากแม่ไก่อารมณ์ดี ท่ีเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ คือ การให้ข้อมูลท่ี 

บรรจุภัณฑ์ว่าไข่อินทรีย์นี้เป็นผลผลิตจากแม่ไก่ท่ีมีการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระตามธรรมชาติ ท าให้ไก่มีความสุขและไข่ท่ีได้

ออกมามีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อยกวา่ไข่จากไก่ท่ีเลีย้งแบบขังกรง เป็นการสื่อโดยใชปั้จจัยทางอารมณ ์ 

3. ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ  

การให้ข้อมูลท่ีบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นไข่อินทรีย์จากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือ หรือมีตรามาตรฐาน

รับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบใชปั้จจัยภายนอก  

 

 

ตัวแปรตน้ (Independent Variable)                   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

  

 

 

 

 

ภาพแสดง กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

รูปแบบของขอ้มูลท่ีใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑไ์ข่อินทรีย์  3 รูปแบบ 

1. สื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) 100%  

มคีวามปลอดภัย ปลอดยาปฏชิวีนะ และปลอดสารเคม ี

2. สือ่ด้วยข้อความที่เน้นวา่มาจากแมไ่ก่อารมณ์ดี ที่เลีย้งปลอ่ยแบบอิสระ 

3. สือ่ด้วยข้อความที่เน้นวา่ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลติภณัฑ์สนิค้า

เกษตรอินทรีย์ 

 

 

 

การรับรู้คณุภาพของผลติภณัฑ์ 
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วิธีการศกึษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 120 คน โดยแบ่งเป็นเงื่อนไขการทดลองละ 40 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน  

จะได้รับแบบสอบถามเพียง 1 เงื่อนไข (Condition) แบบสุ่ม ท าแบบสอบถามภายในห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือรูปภาพการสื่อสารคุณภาพไข่อนิทรีย์บนบรรจุภัณฑ์ โดยมีการสื่อสารคุณภาพ

ไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวแปรอสิระที่เป็นเงื่อนไขในการศึกษาครัง้นี้ ท้ังหมด 3 รูปแบบ  

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 Manipulation Check เพื่อดูความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงรูปแบบการน าเสนอ

ข้อมูลท่ีใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท้ัง 3 แบบ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค โดยใช้มาตรวัดท่ีมีการดัดแปลงให้เป็นมาตรวัดแบบ  

5-point Likert-type statements ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ เร่ิมตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้  

1 คะแนน จนถึงเห็นดว้ยอย่างย่ิงให้ 5 คะแนน 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และพฤติกรรมการบริโภคไข่ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

ความถี่(Frequency) และร้อยละ(Percentage) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ

รูปแบบของข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability) 

ค่าเฉลี่ยของตัวแปร และวิเคราะห์ผลการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ ต่อรูปแบบการใช้ข้อความสื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่

อินทรีย์แต่ละแบบ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ(F-Test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of 

Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้รูปแบบการใช้ข้อความสื่อสารคุณภาพของไข่อินทรีย์ท้ัง  

3 รูปแบบ ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% หรือระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 และยังมีการใช้ Post Hoc comparison Scheffe’s 

method เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพ ของรูปแบบข้อความท่ีใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่

อนิทรีย์ท้ัง 3 รูปแบบเป็นรายคู่ 

ผลการศึกษา  

จากการศกึษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคไข่ไก่ 3 – 4 วัน

ตอ่สัปดาห์ และบริโภคไข่ไก่โดยเฉลี่ยนอ้ยกว่า 1 ฟองตอ่วัน ความถี่ในการซื้อไข่ไก่ 1 – 2 ครัง้ตอ่เดอืน ปริมาณการซื้อไข่ไก่

เฉลี่ย 10 ฟองต่อเดือน ตลาดสดเป็นสถานท่ีท่ีผู้ตอบส่วนใหญ่เลือกซื้อไข่ไก่ และปัจจัยหลักในการเลือกซื้อไข่ไก่คือราคา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เคยซื้อไข่ไก่อินทรีย์ ส าหรับผู้ตอบท่ีเคยซื้อไข่ไก่อินทรีย์ส่วนใหญ่ซื้อเพราะคิดว่ามี  

ความปลอดภัยตอ่สุขภาพ โดยปัจจัยหลักที่ผู้ตอบใชใ้นการเลอืกซือ้ไข่ไก่อินทรีย์คือตรารับรองมาตรฐานต่างๆ  
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ต่อรูปแบบของข้อมูลท่ีใช้ 

              สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท้ัง 3 เงื่อนไข 

ความคดิเห็น 
ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ย 
รูปแบบของข้อมูลที่ใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ 

การรับรู้คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ์

F=6.723, 

P=0.002* 

แตกตา่ง 

- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.44) > ผลิตภัณฑ์

อนิทรีย์ (Organic) 100% (�̅�=3.15) 

- ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ (�̅�=3.55) > 

ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ (Organic) 100% (�̅�=3.15) 

ไมแ่ตกตา่ง 
- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.44) กับ ได้รับตรา

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินคา้เกษตรอนิทรีย์ (�̅�=3.55) 

หมายเหตุ : * ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  

ต่อรูปแบบของข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท้ัง 3 เงื่อนไข พบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ท่ีสื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่เป็นไข่จากแมไ่ก่อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอสิระมากกว่าสื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่เป็นผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ (Organic) 100% และมีการรับรู้คุณภาพไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับของผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรอินทรีย์ มากกว่าสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) 100% แต่การรับรู้คุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันเมื่อสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระกับสื่อด้วย

ข้อความท่ีเนน้วา่ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ต่อรูปแบบของข้อมูลท่ีใช้ 

              สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท้ัง 3 เงื่อนไข จ าแนกตามความถี่ในการบริโภคไข่ไก่ 

ความคดิเห็น 
ความถีใ่น

การบริโภค 

ความ

แตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย 

รูปแบบของข้อมูลที่ใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ 

การรับรู้

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ์

มากกวา่ 4 

วัน/สัปดาห์ 

(n=52)  

F=5.382, 

P=0.008* 

แตกตา่ง 

- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.48) > 

ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.00) 

- ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

(�̅�=3.51)> ผลิตภัณฑ์อินทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.00) 

ไมแ่ตกตา่ง 

- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.48)  กับ 

ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

(�̅�=3.51) 

นอ้ยกว่าหรือ

เท่ากับ 4 วัน/

สัปดาห์  

(n=68) 

F=2.646, 

P=0.079 

แตกตา่ง - 

ไมแ่ตกตา่ง 

- ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.23), ไข่จากแม่ไก่

อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.40) และ ได้รับตรา

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินคา้เกษตรอนิทรีย์ (�̅�=3.59) 

หมายเหตุ : * ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ต่อรูปแบบ

ของข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท้ัง 3 เงื่อนไข จ าแนกตามความถี่ในการบริโภคไข่ไก่ พบว่ากลุ่มผู้ตอบ 

ท่ีบริโภคไข่ไก่มากกว่า 4 วัน/สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการบริโภคไข่ไก่ต่อสัปดาห์สูง มีการรับรู้

คุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอิสระ มากกว่าสื่อดว้ย

ข้อความท่ีเนน้วา่เป็นผลิตภัณฑ์อนิทรีย ์(Organic) 100% และมีการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อดว้ยขอ้ความ

ท่ีเนน้วา่ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย ์มากกวา่สื่อด้วยข้อความท่ีเน้นวา่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

(Organic) 100% แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ แตก่ารสื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่เป็นไข่จากแมไ่ก่อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อย

แบบอิสระกับสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนของกลุ่มผู้ตอบท่ีบริโภคไข่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน/สัปดาห์ 

พบว่า การสื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อนิทรียใ์นรูปแบบต่างกัน ไม่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จ าแนกตามปัจจัยในการ 

               เลอืกซือ้ไข่ไก่ 

ความคดิเห็น 

ปัจจัยใน

การเลือก

ซื้อไข ่

ความ

แตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย 

รูปแบบของข้อมูลที่ใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ 

การรับรู้

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ์

ราคา 

(n=44) 

F=5.606, 

P=0.007* 

แตกตา่ง 

- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.55) > 

ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.10) 

- ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

(�̅�=3.61) > ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.10) 

ไมแ่ตกตา่ง 

- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.55) กับ 

ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

(�̅�=3.61) 

การรับรู้

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ์

ปัจจัยอ่ืนๆ 

ท่ีไม่ใชร่าคา 

(n=76) 

F=2.473, 

P=0.091 

แตกตา่ง -  

ไมแ่ตกตา่ง 

- ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.18), ไข่จากแมไ่ก่

อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.38) และ ได้รับตรา

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินคา้เกษตรอนิทรีย์ (�̅�=3.53) 

- มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินคา้เกษตรอนิทรีย์ (�̅�=3.61) 

หมายเหตุ : * ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  

จ าแนกตามปัจจัยในการเลือกซื้อไข่ไก่ พบว่า กลุ่มผู้ตอบท่ีใช้ปัจจัยราคาในการเลือกซื้อไข่ไก่ มีการรับรู้คุณภาพ  

ของผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ มากกว่าสื่อด้วย

ข้อความท่ีเนน้วา่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) 100% และการสื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่ได้รับตรามาตรฐานรับรองสินค้า

เกษตรอนิทรีย์ มากกวา่สื่อด้วยขอ้ความท่ีเนน้วา่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) 100% แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

แต่การสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ กับสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับ  

ตรามาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนของกลุ่มผู้ตอบท่ีใช้ปัจจัยอื่นๆ  

ท่ีไม่ใช่ราคาในการซื้อไข่ พบว่าการสื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ในรูปแบบแตกตา่งกัน ไม่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑข์องผู้บริโภคอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จ าแนกตามประสบการณ์ 

               ในการซื้อไข่ไก่อนิทรีย์ 

ความคดิเห็น 

ประสบการณ์

ในการซื้อไข่

ไก่อินทรีย์ 

ความ

แตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย 

รูปแบบของข้อมูลที่ใชส้ื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ 

การรับรู้

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ์

เคยซือ้ไข่ไก่

อนิทรีย์ 

(n=51) 

F=4.186, 

P=0.021* 

แตกตา่ง 
- ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

(�̅�=3.56) > ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์(Organic) 100% (�̅�=3.12) 

ไมแ่ตกตา่ง 

- ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ (Organic) 100% (�̅�=3.12) กับ ไข่จากแม่ไก่

อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.49) 

- ไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดท่ีีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.49) กับ 

ได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

(�̅�=3.56) 

ไมเ่คยซือ้ไขไ่ก่

อนิทรีย์ 

(n=69) 

F=2.750, 

P=0.071 

แตกตา่ง - 

ไมแ่ตกตา่ง 

- ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ (Organic) 100% (�̅�=3.16), ไข่จากแมไ่ก่

อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ (�̅�=3.41) และ ได้รับตรา

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินคา้เกษตรอนิทรีย์ (�̅�=3.55) 

หมายเหตุ : * ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการซือ้ไข่ไก่อินทรีย์ พบวา่ กลุ่มผู้ตอบท่ีเคยซือ้ไข่ไก่อินทรีย์มีการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑท่ี์สื่อดว้ยข้อความ

ท่ีเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับตรามาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ มากกว่าสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ (Organic) 100 % แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

(Organic) 100%  กับสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าเป็นไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีท่ีเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ ไม่แตกต่างกันอย่าง  

มนีัยส าคัญทางสถิติ และการสื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่เป็นไข่จากแมไ่ก่อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอิสระกับสื่อดว้ยขอ้ความ

ท่ีเน้นว่าได้ รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ในส่วนของกลุ่มผู้ตอบท่ีไม่เคยซื้อไข่ไก่อินทรีย์ พบว่าการสื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ในรูปแบบแตกต่างกัน  

ไมม่ผีลตอ่การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑข์องผู้บริโภคอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

รูปแบบลักษณะข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีต่างกัน มีผลต่อการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่

อินทรีย์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.002) โดยท่ีการสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรอง

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพสูงสุด รองลงมาคือการสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่ามาจากแม่ไก่

อารมณด์ีท่ีเลีย้งปล่อยแบบอสิระ และการสื่อดว้ยข้อความท่ีเนน้วา่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์(Organic) 100% ตามล าดับ 

ในด้านความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ พบว่า รูปแบบลักษณะข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ 

ท่ีต่างกันท้ัง 3 เงื่อนไข มีผลต่อการความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.009)  

โดยรูปแบบการสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์มีค่าเฉลี่ย 

ความนา่เช่ือถือสูงสุด  

ด้านความตั้งใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าความตั้งใจซื้อต่อรูปแบบลักษณะข้อมูลท่ีใช้สื่อสารคุณภาพ

ผลิตภัณฑไ์ข่อินทรีย์ท้ัง 3 เงื่อนไข ไมแ่ตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p=0.660) 

ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณภาพ และความนา่เช่ือถือ ตอ่การส่ือสารคุณภาพผลิตภัณฑ์

ไข่อินทรีย์ ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้ รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์สูงท่ีสุด อีกท้ัง 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีบริโภคไข่ไก่เป็นประจ า และผู้ตอบท่ีเคยซื้อไข่อินทรีย์ ยังให้การรับรู้คุณภาพต่อผลิตภัณฑ์  

และความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ท่ีสื่อด้วยข้อความท่ีเน้นว่าได้รับตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์สินค้า 

เกษตรอินทรีย์สูงท่ีสุดอีกด้วย ผลการศึกษานี้มคีวามสอดคล้องกับผลการศกึษาของนันทพร เส็งวงษ์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง

ปัจจัย ท่ีมีผลต่อการซื้อไข่ ไก่ออ ร์แกนิคของผู้บ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยพบว่าสินค้ามีตรารับรองคุณภาพให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นปัจจัย  

ล าดับท่ีสอง รองจากเร่ืองความสดใหม่ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีดี มีป้ายแสดงราคาและตรารับรองคุณภาพ  

อย่างชัดเจน สามารถสร้างความเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีรากร อนุจันทร์  

ทิพวรรณ ลิมังกูร และสมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภค 

ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีว่าการมตีรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ มีผลต่อการตัดสนิใจ

ซื้อของผู้บริโภค แตข่ัดแย้งกับผลการศึกษาของศศิมา นทีจ ารัส และวรางคณา อดศิรประเสริฐ (2557) ท่ีได้ศึกษาแนวทาง

ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจไข่ไก่อนามัย ได้ผลว่าความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ไม่เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้

ผู้บริโภคซื้อไข่อนามัย 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการไข่อินทรีย์ควรมตีรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอนิทรีย์ หรือตรารับรองจากหน่วยงาน

ท่ีน่าเชื่อถอืต่างๆ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้อยา่งชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ หรือใชใ้นสื่ออ่ืนๆ จะสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความ

เชื่อถอื และมีการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ได้มากท่ีสุด  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   169 

 

การศึกษานี้เป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เฉพาะผู้ท่ีเคยซื้อ  

ไข่ไก่เท่านั้น หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมอาจจะเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์ไข่อินทรีย์ หรือศึกษาเฉพาะกลุ่ม  

ผู้ท่ีเคยซือ้สนิค้าอินทรีย์ และเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีมากขึ้น อาจจะท าให้ได้ผลที่แตกตา่งและชัดเจนมากขึ้น 
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