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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเกษตร
อนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว สถิติ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย และสถติวิเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-44 ปี มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีลูกจา้ง/พนักงาน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001-47,500 โครนาสวเีดน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ             
ในผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยีร์ะดบัมาก มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ความรู้ความเข้าใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค                  
ดา้นแนวโน้มการซือ้ และดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และส่วนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ด้านความถี่ในการซื้อ
จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห์) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ย (โครนาสวีเดน ต่อครัง้) ด้านแนวโน้มการซื้อ และ             
ดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors that influenced consumer buying behavior of 
organic food in Stockholm, Sweden. The research targeted people aged fifteen or over who bought organic 
food in Stockholm, Sweden. There were four hundred questionnaires as a tool for data collection. In terms 
of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance 
for differential analysis, Simple Linear Regression Analysis and Multiple Regression Analysis were utilized 
in this research. 

The research findings were as follows: most respondents were female, aged between thirty five 
to forty-four years old, obtained an undergraduate degree and employees with a personal monthly income 
of 35,001 – 47,500 SEK. The knowledge of most of the respondents and their understanding of organic 
food were at a high level. The majority of the opinions of the respondents regarding the overall marketing 
mix of organic food in terms of product, price, place and promotion was rated as good.  A knowledge and 
understanding influenced consumer buying behavior of organic food with regard to their willingness to buy 
organic food in the future and their willingness to introduce others to organic food, with a statistical 
significance level of 0.01. And the marketing mix influenced consumer buying behavior of organic food, 
with regard to the average purchase frequency of organic food per week, the average expense per time, 
the willingness to buy organic food in the future and the willingness to introduce others to buy organic 
food, with a statistical significance levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 
Keyword: Marketing Mix, Consumer Buying Behavior, Organic Food 
 
บทน า 

ในปจัจุบันผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น อันเน่ืองมาจากภาวะความเสี่ยง                 
ในการได้รบัสารเคมต่ีางๆ ทัง้ที่มาจากอาหาร น ้าดื่ม มลภาวะ สิง่แวดล้อม ซึ่งล้วนแต่ปนเป้ือนไปด้วยสารพิษ                   
ทีม่องไม่เหน็ ท าใหร้่างกายเกดิการสะสมของสารพษิ และสง่ผลใหเ้กดิภาวะเสีย่งต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ จากสาเหตุ
ดงักล่าวส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการอุปโภคบรโิภคผลติภณัฑ์
จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ หรือ “ผลิตภัณฑ์อาหาร              
ออรแ์กนิก” เริม่เป็นทีไ่ดร้บัความนิยม และสนบัสนุนมากขึน้ในกลุ่มของผูร้กัสขุภาพ ผูใ้สใ่จสิง่แวดลอ้ม ผูป้ว่ย และ
ผูส้งูวยัทัว่โลก เพราะผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีเ์ป็นผลติภณัฑอ์าหารทีผ่่านการผลติทางการเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคม ีปุ๋ยเคม ีหรอืวตัถุสงัเคราะหใ์ดๆ ตลอดกระบวนการผลติ ได้มาจากธรรมชาติอย่างแทจ้รงิ ส่งผลให้เกดิ 
การเตบิโตของผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีเ์พิม่มากขึน้ตามล าดบั รายงานสถติเิกษตรอนิทรยี ์(The World of 
Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2016) โดยสถาบันวิจัย เกษตรอินทรีย์  (Research 
Institute of Organic Agriculture - FiBL) ในสวิสเซอร์แลนด์และ IFOAM – Organics International แสดงการ
ขยายตัวของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรยี์โลกที่เพิ่มขึน้เกือบ 30 ล้านไร่ในช่วงระหว่างปี 2557-58  โดยขอ้มูล              
ปีล่าสุด (2558)  ใน 172 ประเทศทัว่โลก มีพื้นที่เกษตรอนิทรีย์รวมกนักว่า 273.125 ล้านไร่ ในส่วนของตลาด            
ออร์แกนิค จากการประเมินของบริษัท Organic Monitor ตลาดออร์แกนิคในปี 2557 น่าจะมีมูลค่าสูงกว่า                
60,000 ลา้นเหรยีญยูโร (ราว 2,363,256 ลา้นบาท) โดยตลาดใหญ่ทีสุ่ดอยู่ทีส่หรฐั มมีูลค่าสงูถงึ 27,100 ลา้นยูโร  
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รองลงมาคือตลาดออร์แกนิคในเยอรมนั (7,900 ล้านยูโร) ฝรัง่เศส (4,800 ล้านยูโร) และจีน (3,700 ล้านยูโร)                 
แต่ตลาดออรแ์กนิคทีเ่ตบิโตสงูสุดอยู่ในประเทศสวเีดน ซึง่มกีารเตบิโตกว่า 40% (มูลนิธสิายใยแผ่นดนิ กรนีเนท. 
2560: ออนไลน์)  

ประเทศไทย มพีืน้ทีเ่กษตรอนิทรยีม์ากเป็นอนัดบั 8 ของเอเชยี และอนัดบั 4 ในภูมภิาคอาเซยีน รองจาก
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม โดยมพีื้นที่ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ใน ปี 2558 จ านวน 284,918 ไร่             
มจี านวนผู้ผลติเกษตรอนิทรยี์ จ านวน 13,154 ครอบครวั ขยายตวัมากเป็นอนัดบั 3 รองจากจนี และฟิลปิปินส ์
ส่วนมูลค่าตลาดเกษตรอนิทรยีข์องไทยอยู่ทีร่าว 2,332 ลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดส่งออก 77.94% ทีม่สีนิคา้อาหาร
แปรรปูเป็นอนัดบัหนึ่ง ตามมาดว้ยขา้วออรแ์กนิก และจ าหน่ายในประเทศ 22.06% โดยตลาดออรแ์กนิกในภูมภิาค
ยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่ส าคญัที่สุดในทุกหมวดสนิค้า รองลงมาคอื อเมรกิาเหนือ ส่วนตลาดในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกและอาเซียน เริ่มมีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. 2560: 
ออนไลน์) การจะส่งออกผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรยี์ไปยงัต่างประเทศให้ประสบความส าเรจ็ได้นัน้ ผู้ประกอบการ  
ควรให้ความส าคญัในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อาหาร             
เกษตรอนิทรยี ์และการน าส่วนประสมทางการตลาดมาใชเ้พื่อจูงใจใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้ ส่ วนประสม             
ทางการตลาด (Marketing Mix) คอืการมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคา
ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุม้ รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคล้องกบั
พฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อความสะดวกแก่ลกูคา้ (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 11) 

การคา้รวมระหว่างไทยและสวเีดนมมีลูค่า 1,151.11 ลา้นดอลลารส์หรฐั ไทยสง่ออก 440.90 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และน าเขา้ 710.29 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยสนิคา้ส่งออกของไทยไปยงัสวเีดน ไดแ้ก่ เครื่องรบัวทิยุโทรทศัน์
และส่วนประกอบ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจกัรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไก่แปรรปู เครื่องซกัผา้และเครื่องซกัแหง้และ
ส่วนประกอบ เครื่องปรบัอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (กรมยุโรป 
กระทรวงการต่างประเทศ. 2560: ออนไลน์) สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สนับสนุนให้ธุรกจิไทย
พจิารณาขยายธุรกจิไปสวเีดนเนื่องจาก หนึ่ง สวเีดนมัน่คง เจรญิกา้วหน้าทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นประเทศในกลุ่มสแกนดเินเวยีที่มคีวามส าคญัเชงิยุทธศาสตร์ทัง้ต่อกลุ่มประเทศ
สมาชกิอยีู รวมถงึประเทศอาเซยีน สอง สวเีดนมัง่คัง่ ประชากรมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมรีายไดต่้อหวัสงูถงึ 260,000  
โครนาสวีเดน หรือประมาณ 1.04 ล้านบาท สาม รฐับาลสวีเดนเปิดกว้างและยนิดีให้ความช่วยเหลือนักธุรกจิ
ต่างชาตทิีส่นใจส่งออกไปยงัสวเีดนดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว และ สี ่เมื่อส่งออกไปยงัสวเีดนได ้กง็่ายต่อการกระจาย
สนิคา้ไปยงัประเทศอื่น ๆ ในอยีู เพราะอยีูมนีโยบายไม่มเีสน้พรมแดนภายในกลุ่มประเทศสมาชกิ ไทยมศีกัยภาพ
ในการผลติสนิคา้คุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสวเีดนทีเ่น้นบรโิภคสนิค้าที่ด ี  
มคีุณภาพและราคาเหมาะสมได ้ขณะเดยีวกนั สวเีดนยงัมศีกัยภาพในการเป็นตลาดน าเขา้วตัถุดบิหรอืผลติภณัฑ์
จากประเทศไทยเพื่อผ่านกระบวนการเพื่อส่งออกต่อไปยังกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและกลุ่มประเทศอียู                 
(ศนูยธ์ุรกจิสมัพนัธ ์กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. 2559: ออนไลน์) 

จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึช่องทางและโอกาสในการเตบิโต ของการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยมายงัประเทศสวีเดน เนื่องจากประเทศสวีเดน              
เป็นประเทศคู่ค้าของไทยซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยได้ส่งออกผลติภณัฑข์า้ว และอาหารแปรรูปเป็นจ านวนมาก               
อกีทัง้สวเีดนยงัเป็นประเทศที่มอีตัราการขยายตวัของตลาดเกษตรอนิทรยี์ และมอีตัราการบรโิภคสนิค้าเกษตร
อนิทรยี์เพิม่ขึน้อย่างมากดงัขอ้มูลขา้งต้น ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ ปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ปจัจัยด้านความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ และปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด              
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ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ของผูบ้รโิภคในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 
ซึ่งผลจากการศกึษาครัง้นี้จะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการไทย ทัง้กลุ่มผู้ผลติ และผู้จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เกษตรอินทรีย์ ที่มีความสนใจในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ              
ประเทศสวเีดน และประเทศในแถบยุโรป สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการผลติ และก าหนดกลยุทธท์างตลาด
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา            
การสง่ออกผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีใ์นระดบัสากลใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ของผูบ้รโิภคในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศ
สวเีดน จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ของผูบ้รโิภคในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ ของผู้บริโภคใน           
กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีแ์ตกต่างกนั 

2. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเกษตรอนิทรยี ์ของผูบ้รโิภคในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

3. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ             
การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ ของผู้บริโภคใน                        
กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550: 57-59) ได้กล่าว               
ไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 
การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑน์ิยมทีใ่ชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญั และสถติทิี่
วดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น  
 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ ไพศาล หวงัพานิช (2526: 105) ที่ได้ให้ความหมายของความ
เข้าใจว่าหมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจไปดดัแปลงปรบัปรุง เพื่อให้สามารถจบัใจความ 
อธบิาย หรอืเปรยีบเทยีบ ย่น ย่อ เรื่องราวความคดิเหน็ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ทัง้ยงัสามารถอธบิาย และเปรยีบเทยีบ             
สิง่ทีมีลกัษณะ และสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกบัของเดิมได้ บุคคลที่มีความเขา้ใจในสิง่ใด จะสามารถ                  
แปลความหมายหรอืตคีวาม หรอืขยายความเกีย่วกบัสิง่นัน้ได ้ 

แนวคิดเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997: 98) กล่าวว่าส่วนประสม                 
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์               
ทางการตลาด เรยีกว่า Marketing Mix หรอื 4P’s ประกอบดว้ย 
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1. ผลติภณัฑ ์(Product) ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์คุณภาพ การออกแบบรูปทรง ตรายีห่อ้ 
บรรจุภณัฑห์รอืหบีห่อ การรบัประกนั ขนาดและรปูร่างการบรกิาร  

2. ราคา (Price) ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้ สว่นลด การรบัรูร้าคาสนิคา้ของผูบ้รโิภค ระยะเวลาการจ่ายเงนิ  
3. สถานทีจ่ าหน่าย (Place) ไดแ้ก่ ช่องทางการจ าหน่าย สถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ สนิคา้คงคลงัการขนสง่  
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์                

การขายตรง การสง่เสรมิการขายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย  
 อกีทัง้ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาดหมายถงึ ตวัแปร

ทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค คอตเลอร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541:              

125-126; อา้งองิจาก Kotler. 2000: 5-7) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยการใชค้ าถาม 7 ค าถาม 
(6WS และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ                  
การจบัพฤตกิรรมการซือ้และการใช้ของผูบ้รโิภค ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด 
(Marketing Strategies) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  
 ผลิตภณัฑ์อาหารเกษตรอินทรีย ์หรืออาหารออร์แกนิก (Organic Food) คือ อาหารที่ผ่านการผลิต              
ทางการเกษตรทีไ่ม่ใชปุ๋้ยเคม ีสารเคม ีรวมทัง้เมลด็พนัธุท์ีไ่ม่ตดัต่อทางพนัธุกรรม หรอืวตัถุสงัเคราะหใ์ดๆ ทัง้สิน้ 
ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีก าจดัวชัพืช โดยจะต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูก โดยวิธี
ธรรมชาต ิซึง่ต้องท าใหป้ลอดสารพษิไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุกขัน้ตอนการปลูก และการแปรรูปอยู่ในมาตรฐานทีผ่่าน
การตรวจสอบจาก หน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ี ปจัจยัการผลติอาหารตอ้งมกีารอนุรกัษ์ดนิและแหล่งน ้า โดยวธิกีาร
ที่ยัง่ยนืและปลอดภยั 100% เรยีกได้ว่าเป็นพชืผกัที่โตมาแบบวงจรธรรมชาติ ดงันัน้ผลผลติที่ได้จงึเป็นผลผลติ  
ที่มาจากการเจริญเตบิโต ตามธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ มกีลิน่หอมตามธรรมชาต ิรสชาติด ีมวีติามนิ และเกลอืแร่
ครบถ้วน ส่วนปศุสตัวแ์บบอนิทรยี ์จะเริม่ตัง้แต่การเลีย้งสตัวแ์บบมอีสิระ วิง่ไดต้ามธรรมชาต ิอาหารทีใ่ชใ้นการ
เลีย้งไม่มสีารเคม ีหรอื ยาฆา่แมลงเจอืปน และไม่มกีารใหอ้าหารส าเรจ็รปู 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคที่เคยซื้อผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์ ในกรุงสตอกโฮล์ม 
ประเทศสวเีดน ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป  ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ในกรุงสตอกโฮลม์ 
ประเทศสวเีดน ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการหาขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2550: 28) ที่มรีะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ประมาณ 385 คน 
โดยผูว้จิยัขอเกบ็เพิม่อกี 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเขต             

ตามเขตเทศบาล ซึง่ในกรุงสตอกโฮลม์ มเีขตเทศบาลจ านวน 26 เขตเทศบาล (City population.  2017: Online) 
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพื่อคัดเลือกเขตเทศบาลในกรุงสตอกโฮล์ม   
จ านวน 5 เขตเทศบาล ผลการสุ่มอย่างง่ายเพื่อหาตัวแทนของเขตเทศบาล ได้แก่ เขตเทศบาล Södertälje              
เขตเทศบาล Haninge เขตเทศบาล Stockholm เขตเทศบาล Nacka และเขตเทศบาล Huddinge 
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ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขต
เทศบาลที่ถูกเลอืกจากวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Sample random Sampling) ให้มจี านวนเท่าๆ กนัตามสดัส่วน คอื           
เขตละ 80 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเฉพาะ
ผู้ที่เคยซื้อผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์ ตามพื้นที่สาธารณะ แหล่งชุมชน ณ เขตที่สุ่มได้ ที่ให้ความร่วมมอื              
ในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ จนครบ 400 ตวัอย่างตามตอ้งการ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของ              

กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านความรู้ความเขา้ใจ             
ในผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสรมิการตลาด และดา้นพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี ์ของผูบ้รโิภคในกรุงสตอกโฮลม์ 
ประเทศสวเีดน 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยใชก้ารทดสอบ  

t-test Independent เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรใ์นเรื่อง ความแตกต่างกนัของตวัแปร
เพศ กบัพฤตกิรรมการซือ้ 

2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป กรณีค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Variance กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
ใช้สถิติ Brown-Forsythe เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ความแตกต่างกนัของตวัแปร อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบัพฤตกิรรมการซือ้ 

3. สถติกิารถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 
4. สถติกิารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 

 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-44 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพี
ลกูจา้ง/พนกังาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001-47,500 โครนาสวเีดน  
 2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์ของผู้บริโภค พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเขา้ใจระดบัมาก จ านวน 288 คน คดิเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมามคีวามรู้
ความเข้าใจระดบัปานกลาง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และมีความรู้ความเขา้ใจระดบัน้อย จ านวน               
26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50  

3. ผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.88 3.78 3.62 และ 3.50 ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม               
ส่วนใหญ่นิยมซือ้ ผกั มากทีสุ่ด จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 มเีหตุผลทีส่ าคญัทีสุ่ดในการซือ้ผลติภณัฑ์
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อาหารเกษตรอนิทรยี์ เพราะปราศจากสารก าจดัศตัรูพชื/ฮอร์โมนในการเจรญิเติบโต จ านวน 166 คน คดิเป็น              
ร้อยละ 41.50 สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์บ่อยที่สุด คือ ร้านค้าปลีก จ านวน 225 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 56.30 โดยปกตมิกัจะไปซื้อผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีก์บัครอบครวั/คนรกั จ านวน 201 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.20 มคีวามถี่ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี์ โดยเฉลีย่เท่ากบั 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์มคี่าใชจ้่าย 
ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ โดยเฉลี่ยเท่ากบั 183.96 โครนาสวีเดนต่อครัง้ มีแนวโน้มการซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี ์อยู่ในระดบัซื้อต่อไปแน่นอน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 และมแีนวโน้มแนะน า             
ใหผู้อ้ื่นซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์อยู่ในระดบัแนะน าอย่างแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 

5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศหญงิ มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเกษตร
อินทรีย์มากกว่าเพศชาย ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน               
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั 

6. ความรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ และดา้นแนวโน้มการซือ้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และมอี านาจพยากรณ์รอ้ยละ 4.2 และ 2.7 ตามล าดบั 

7. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการซือ้จ านวน(ครัง้ต่อสปัดาห)์ มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และมอี านาจพยากรณ์รอ้ยละ 4.5  

8. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเกษตร
อนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ (โครนาสวเีดนต่อครัง้) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และมอี านาจพยากรณ์รอ้ยละ 1.7  

9. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ และด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ด้านแนวโน้มการซื้อ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และมอี านาจพยากรณ์รอ้ยละ 22.1  

10. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และมอี านาจพยากรณ์รอ้ยละ 29.5 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ในดา้นความถีใ่นการซือ้
จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห์) ด้านแนวโน้มการซื้อ และด้านแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญิงมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
เกษตรอนิทรยี์มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญงิ มคีวามใส่ใจ และมคีวามตระหนัก ในเรื่องสุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครวัมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะถ้าในครอบครวัมเีดก็และผูส้งูอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปิลนัธนา แป้นลิ้ม และมณฑชิา พุทซาค า (2557) ที่ได้ศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในการซื้อสนิคา้เกษตรอนิทรยี:์ 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสนิค้า
เกษตรอนิทรยี ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Lau Kwan Yi (2009) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการบริโภคผลติภณัฑ์
อาหารออรแ์กนิกในฮ่องกง พบว่า เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิกในฮ่องกง 
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ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ดา้นความถี่ในการซื้อ
จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห์) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ย (โครนาสวีเดนต่อครัง้) ด้านแนวโน้มการซื้อ และ             
ดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45-54 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีม์ากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภค
ในช่วงอายุดงักล่าว ให้ความใส่ใจในสุขภาพของตนเองและครอบครวัมากขึน้ จึงเลือกบริโภคอาหารที่มคีวาม
ปลอดภยัทีจ่ะท าใหต้นเองและคนในครอบครวัมสีุขภาพแขง็แรง อกีทัง้ช่วงอายุนี้ ยงัเป็นช่วงอายุทีม่อีาชพีทีม่ ัน่คง 
และมีรายได้ที่สูง ท าให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทัว่ไป                      
มาบรโิภคได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิลนัธนา แป้นลิม้ และมณฑชิา พุทซาค า (2557) ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรม
ผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้าเกษตรอนิทรยี์: กรณีศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์                
กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความต้องการบริโภคผกัปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช พบว่า ปจัจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน มีความต้องการและ
พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิี ่0.05 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ดา้นความถี่
ในการซือ้จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห)์ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ (โครนาสวเีดนต่อครัง้) ดา้นแนวโน้มการซือ้ 
และดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตร
อนิทรยีน้์อยกว่าทุกระดบัการศกึษา เน่ืองจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาเพิม่สงูขึน้ จะมคีวามคดิ ความรู้ และการคน้ควา้
หาขอ้มูล ตลอดจนประเมนิทางเลอืกเพื่อหาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2538: 41) ที่ได้กล่าวว่า การศึกษา เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมคีวามคดิ 
ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั ผูท้ีม่กีารศกึษาสงู มแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า 
และมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่ า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีการสนใจในการหาข้อมูลจากหลายๆ 
แหล่งข้อมูล และจะพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ปิลนัธนา แป้นลิ้ม และมณฑชิา พุทซาค า (2557) ที่ได้ศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในการซื้อสนิคา้เกษตรอนิทรยี:์ 
กรณีศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้
สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ดา้นความถีใ่นการซือ้
จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห์) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ย (โครนาสวีเดนต่อครัง้) ด้านแนวโน้มการซื้อ และ                 
ด้านแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน                
ทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห)์               
ด้านแนวโน้มการซื้อ และด้านแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ มากที่สุด ผู้บริโภคที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน                   
มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ (โครนาสวเีดนต่อครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากแต่ละสายอาชพี 
จะมคีวามชอบ ความสนใจ และมสีงัคมการติดต่อที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์  
และคณะ (1538: 41) ที่ได้กล่าวว่า อาชีพ ผู้บริโภคในแต่ละสาขาอาชีพ จะมีความจ าเป็นและความต้องการ                 
ในสินค้าและบริการที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
พฤตกิรรมความตอ้งการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคในรา้นคา้เพื่อสขุภาพ แขวงศริริาช พบว่า ปจัจยัสว่น
บุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษที่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์                 
ด้านความถี่ในการซื้อจ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห์) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ย (โครนาสวีเดนต่อครัง้) และ              
ดา้นแนวโน้มการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 47,501 โครนาสวเีดน ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ (โครนาสวเีดน 
ต่อครัง้) และด้านแนวโน้มการซื้อมากที่สุด เนื่ องจากผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยที่สูงจะมกี าลงัในการซื้อสิน้ค้าที่มากกว่า                
จงึท าให้สามารถตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอินทรยี์ ซึ่งมรีาคาค่อนขา้งสูงกว่าผลติภณัฑ์อาหารทัว่ไป                
ไดง้่ายกว่าผูท้ีม่รีายไดน้้อย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ศกึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรม
ความตอ้งการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคในรา้นคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศริริาช พบว่า ดา้นรายไดท้ีต่่างกนั 
มคีวามตอ้งการและพฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้มการซือ้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 2.7 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่มีระดับความรู้               
ความเขา้ใจในผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีม์าก จะมแีนวโน้มการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีม์ากขึน้ 
เนื่องจากผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจมาก จะเข้าใจและรู้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์               
เป็นประจ าจะส่งผลให้ร่างกายได้รบัสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทัว่ๆไป  และยงัมีความปลอดภยั            
จากสารพษิ สารเคม ีหรอืมสีารปนเป้ือนจากยาฆา่แมลง ซึง่ถอืเป็นตวัการส าคญัในการเกดิโรคต่างๆ ทัง้ต่ออวยัวะ
และสมอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lau Kwan Yi (2009) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกในฮ่องกง พบว่าด้านความรู้ความเขา้ใจ มีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคผลติภณัฑ์
อาหารออรแ์กนิก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ PhD. Student Andrei-Cosmin DUMEA (2012) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง 
ปจัจยัที่อทิธพิลกบัการบรโิภคผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิกในโรมาเนีย พบว่า ความรู้ความเขา้ใจ มอีทิธพิลกบั             
การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิกของผูบ้รโิภค 

ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ด้านแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวก                
ในทิศทางเดียวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 4.2 แสดงให้เหน็ว่าผู้บรโิภค                
ทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีม์าก จะมแีนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ผลติภัณฑ์
อาหารเกษตรอนิทรยีม์ากขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจมาก จะเขา้ใจและรูว้่าการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเกษตรอนิทรยีเ์ป็นประจ าจะสง่ผลใหร้่างกายไดร้บัสารอาหารทีด่ใีนปรมิาณทีส่งูกว่าอาหารทัว่ๆ ไป และยงัมี
ความปลอดภยัจากสารพษิ สารเคม ีหรอืมสีารปนเป้ือนจากยาฆ่าแมลง ซึ่งถือเป็นตวัการส าคญัในการเกดิโรค
ต่างๆ ทัง้ต่ออวยัวะและสมอง จึงอยากจะแนะน าให้ครอบครวั คนรกั เพื่อน หรือคนรู้จกัหนัมาทานผลิตภณัฑ์
อาหารเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อการมีสุขภาพที่แขง็แรงและห่างไกลจากโรค ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ                 
Lau Kwan Yi (2009) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิกในฮ่องกง 
พบว่าดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มคีวามสมัพนัธก์บัการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ PhD. Student Andrei -Cosmin DUMEA (2012) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่อทิธพิลกบัการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารออร์แกนิกในโรมาเนีย พบว่า ความรู้ความเข้าใจ มีอิทธิพลกับการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก              
ของผูบ้รโิภค 

ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์ของผู้บรโิภค ด้านความถี่ในการซื้อจ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห์)                 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และมอี านาจพยากรณ์               
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รอ้ยละ 4.5  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑท์ีม่ใีหเ้ลอืกหลายชนิด หลายยีห่อ้ และสามารถ
หาข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจได้ อีกทัง้การให้ความส าคญัในเรื่องของ               
ความสะดวกสบายในการซื้อ ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครอบคลุม อาทิ ร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต                   
ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งตัง้อยู่ในท าเลทีด่ ีและยงัสามารถสัง่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ท าให้ผู้บรโิภคสามารถ              
หาซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีไ์ดง้่ายขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Indumathi.N and Dr. D.Ayub Khan 
Dawood (2016) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิก 
ในนครเจนไน ประเทศอนิเดยี พบว่า ดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิกมากทีส่ดุ 
รองลงมาคอืดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ R. A. S. Weerasiri and N. H. K. Cooray (2016) 
ไดศ้กึษาในเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิก ในประเทศศรลีงักา พบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิก อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิลนัธนา แป้นลิ้ม และมณฑิชา พุทซาค า (2557) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสนิค้า
เกษตรอนิทรยี:์ กรณีศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเดน็สิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ ผูม้สี่วนร่วมในการซือ้ และช่องทางหรอื
แหล่งที ่ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเดน็สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ และ
ขัน้ตอนในการตัดสนิใจซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ 
(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใชผ้ลติภณัฑอ์อรแ์กนิก ในเขตกรุงเทพมหา
นครและปรมิณฑล พบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย สง่ผลทางบวกกบั                  ความพงึ
พอใจในการใชผ้ลติภณัฑอ์อรแ์กนิก อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ                    นง
นุช โกสยีรตัน์ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมความต้องการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภค ใน
ร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศริริาช พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการ และ
พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ (โครนาสวเีดนต่อครัง้) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง 
เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และมอี านาจพยากรณ์ร้อยละ 1.7 แสดงให้เหน็ว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลายชนิด หลายยี่ห้อ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูล                   
มาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจ ทัง้ในเรื่องของราคา ความคุ้มค่า ปร ะโยชน์ที่ร ับ 
ความชอบ ความพอใจ ก่อนท าการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81)              
ทีไ่ดก้ล่าวว่า ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ทีบ่รษิทัน าเสนอออกขายเพื่อก่อใหเ้กดิความสนใจ โดยการบรโิภคหรอืการใช้
บรกิารนัน้สามารถท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong; & Kotler. 2009: 616) โดยความพงึพอใจนัน้ อาจจะ
มาจากสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละ/หรอืสมัผสัไม่ได ้เช่น รปูแบบบรรจุภณัฑ ์กลิน่ ส ีราคา ตราสนิคา้ คุณภาพของผลติภณัฑ ์
ความมีชื่อเสยีงของผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหน่าย นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขายนั ้น สามารถเป็นได้ทัง้ใน
รูปแบบของการมีตัวตนและ/หรือการไม่มีตวัตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นัน้ๆ จ าเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) และมคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าซึง่เป็นผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์หล่านัน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Indumathi, N. and Dr. D. Ayub Khan Dawood (2016) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ในนครเจนไน ประเทศอินเดีย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมากที่สุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ R. A. S. Weerasiri and N. H. K. 
Cooray (2016) ได้ศกึษาในเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิก ในประเทศศรลีงักา พบว่า 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
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0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิลนัธนา แป้นลิม้ และมณฑชิา พุทซาค า (2557) ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
การซื้อสนิค้าเกษตรอนิทรยี:์ กรณีศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเดน็สิง่ทีผู่้บรโิภคต้องการซือ้ ผู้มสี่วนร่วมในการซือ้ 
และช่องทางหรอืแหล่งที ่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ได้
ศกึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมความตอ้งการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคในรา้นคา้เพื่อสขุภาพ แขวงศริิ
ราช พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการ และพฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอด
สารพษิ  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์ราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้มการซือ้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 22.1 แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักบั             
เรื่องราคาที่มใีห้เลอืกหลากหลายระดบั ท าให้สามารถเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ในระดบัราคาที่ตนเองพอใจได้ อกีทัง้               
ในปจัจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์มีให้เลือกซื้อหลายชนิด หลายยี่ห้อ ผู้บริโภคจึงสามารถท าการ
เปรยีบเทยีบคุณภาพผลติภณัฑ ์ ราคา ความคุม้ค่า และประโยชน์ทีไ่ดร้บัของแต่ละยีห่อ้ทีต่นเองสนใจ ก่อนท าการ
ซื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ที่ได้กล่าวว่า ราคา หมายถึง 
จ านวนเงนิตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รบัผลติภณัฑ์ สนิค้าและ/หรอืบรกิารของกจิการ หรอือาจเป็นคุณค่าทัง้หมด               
ทีล่กูคา้รบัรู ้เพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชน์จากการใชผ้ลติภณัฑ ์สนิคา้และ/หรอืบรกิารนัน้ๆ อย่างคุม้ค่ากบัจ านวนเงนิที่
จ่ายไป สอดคล้องกบังานวจิยัของ Indumathi.N and Dr. D.Ayub Khan Dawood (2016) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิก ในนครเจนไน ประเทศอนิเดยี พบว่า 
ด้านผลติภณัฑ์มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์ออร์แกนิก มากที่สุด ด้านราคามอีิทธพิลต่อพฤติกรรม              
การซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเต็มใจซื้อถึงแม้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจะมีราคาสูง 
ผู้บริโภคเลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมีประโยชน์และมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ R. A. S. 
Weerasiri and N. H. K. Cooray (2016) ได้ศึกษาในเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก                
ในประเทศศรลีงักา พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิก 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิลนัธนา แป้นลิม้ และมณฑชิา พุทซาค า (2557) ทีไ่ด้
ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยี:์ กรณีศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยั
สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเดน็สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ 
ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ และช่องทางหรือแหล่งที่ซื้อ ปจัจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค             
ในประเดน็สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้และโอกาสในการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมความต้องการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของผูบ้รโิภค 
ในรา้นคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศริริาช พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการ และ
พฤตกิรรมการบรโิภคผกัปลอดสารพษิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์ ราคา และการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ มคีวามสมัพนัธ์
เชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และมอี านาจพยากรณ์รอ้ยละ 29.5 แสดง
ให้เหน็ว่า เนื่องจากผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอนิทรยี์มรีาคาที่สูงกว่าผลติภณัฑ์อาหารทัว่ไป และเป็นผลติภณัฑ์
อาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ ผูบ้รโิภคจงึใหค้วามส าคญัในการเลอืกซือ้เป็นอย่างมาก ฉะนัน้การทีผ่ลติภณัฑอ์าหารเกษตร
อนิทรยีม์ชีนิดและยีห่อ้ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกสรรอย่างหลากหลาย การมรีสชาตดิ ีคุณภาพด ีมป้ีายแสดงราคาชดัเจน 
มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพและคุณประโยชน์ทีไ่ด้รบั และมกีารส่งเสรมิการตลาดที่ด ีไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิ
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การขายโดยการให้คูปองเพื่อจูงใจในการซื้อ การลดราคาสนิค้าให้กบัลูกค้าทัว่ไป การให้ส่วนลดและสะสมแต้ม              
จากการเป็นสมาชกิร้านค้า การมีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าผลติภณัฑ์ สิง่เหล่านี้ล้วนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นแนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (1997: 98)  
ทีก่ล่าวว่าสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดทีธุ่รกจิน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด เรียกว่า Marketing Mix หรือ 4P’s ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ                 
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ คุณภาพ การออกแบบรูปทรง ตรายี่ห้อ บรรจุภณัฑ์หรอืหบีห่อ การรบัประกนั 
ขนาดและรูปร่างการบรกิาร 2.ราคา (Price) คอื ราคาสนิคา้ ส่วนลด การรบัรูร้าคาสนิคา้ของผูบ้รโิภค ระยะเวลา
การจ่ายเงนิ 3. สถานทีจ่ าหน่าย (Place) คอื ช่องทางการจ าหน่าย สถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ สนิคา้คงคลงัการขนสง่ 
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การขายตรง              
การส่งเสริมการขายโดยผ่านตัวแทนจ าหน่าย สอดคล้องกบังานวิจยัของ Indumathi.N and Dr. D.Ayub Khan 
Dawood (2016) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิก 
ในนครเจนไน ประเทศอนิเดยี พบว่า ดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิกมากทีส่ดุ 
ด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเต็มใจซื้อ                  
ถึงแม้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิกจะมรีาคาสูง ผู้บรโิภคเลอืกซื้อเพราะผลติภณัฑ์ออร์แกนิกมปีระโยชน์และมคีุณภาพ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ในรายข้อพบว่า ผู้บริโภค                   
ใหค้วามส าคญัเรื่องการใหส้ว่นลด และการมบีรกิารจดัสง่ผลติภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ R. A. S. Weerasiri 
and N. H. K. Cooray (2016) ได้ศึกษาในเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการซื้อผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิก ในประเทศ              
ศรลีงักา พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ต่อการซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิลนัธนา แป้นลิม้ และมณฑชิา พุทซาค า (2557) ทีไ่ดศ้กึษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสนิค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจัจยั               
สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเดน็สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ 
ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ และช่องทางหรือแหล่งที่ซื้อ ปจัจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค                    
ในประเด็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและโอกาสในการซื้อ และปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า                        
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภคในประเด็นสิง่ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและช่องทางหรอืแหล่งที่ซื้อ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนุช โกสยีรตัน์ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรม
ความต้องการบรโิภคผกัปลอดสารพษิของผู้บรโิภคในร้านคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศริริาช พบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ อย่างมีนัยส าคญั               
ทางสถติทิี ่0.05 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. ผูป้ระกอบการ สามารถวางแผนกลยุทธท์างการตลาดเพื่อการส่งออก และก าหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสม 
เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง และผู้บริโภคที่มี                
อายุระหว่าง 45-54 ปี เพราะเป็นกลุ่มทีม่คีวามถีใ่นการซือ้จ านวน (ครัง้ต่อสปัดาห)์ มคี่าใชจ้า่ยในการซือ้โดยเฉลีย่ 
(โครนาสวเีดนต่อครัง้) มแีนวโน้มการซือ้ และมแีนวโน้มการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ มากทีส่ดุ เน่ืองจากเพศหญงิ ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นผู้ดูแลด้านอาหารการกนิในครวัเรอืน มคีวามใส่ใจ และมคีวามตระหนักในเรื่องสุขภาพของตนเองและ             
คนในครอบครวัมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะถ้าในครอบครวัมีเด็กและผู้สูงอายุ และผู้ บริโภคที่มีอายุระหว่าง                  
45-54 ปีเป็นช่วงอายุที่ให้ความใส่ใจในสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น จึงเลือกบริโภคอาหารที่มี                   
ความปลอดภยัทีจ่ะท าใหต้นเองและคนในครอบครวัมสีุขภาพแขง็แรง อกีทัง้ช่วงอายุนี้ ยงัเป็นช่วงอายุทีม่อีาชพี               



13 
 

ทีม่ ัน่คง และมรีายไดท้ีส่งู ท าใหส้ามารถซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีท์ีม่รีาคาสงูกว่าผลติภณัฑอ์าหารทัว่ไป
มาบรโิภคได ้โดยจะเหน็ไดว้่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 47,501 โครนาสวเีดน ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยี ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ (โครนาสวเีดนต่อครัง้) และดา้นแนวโน้มการซือ้ 
มากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยที่สูง จะมีก าลังในการซื้อสิ้นค้าที่มากกว่า จึงท าให้สามารถตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเกษตรอินทรยี์ ซึ่งมรีาคาค่อนขา้งสูงกว่าผลติภัณฑ์อาหารทัว่ไป ได้ง่ายกว่าผู้ที่มรีายได้น้อย 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึควรให้ความส าคญั และมคีวามใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของผลติภณัฑ์ และการบรกิาร            
ในดา้นต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้เกดิความเชื่อมัน่ ความประทบัใจ และน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้ 

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนหน่วยงานทางภาครฐั และ
เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศสวเีดน ในการใหค้วามรู ้ผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ โปสเตอร ์แผ่นพบั และสื่ออื่นๆ 
รวมถงึการอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีท์ีถู่กต้องแก่ประชาชนทัว่ไป เพราะการมี
ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง จะช่วยใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเกษตรอนิทรยีเ์พิม่มากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก              
อาจารย ์ดร.ล ่าสนั เลศิกลูประหยดั อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ต้นจบ
เสรจ็สมบูรณ์ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์            
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล และ                  
รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ ์หมวดสง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของ
แบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ  
เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดี               
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วจิยัที่ได้ใหก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พร้อมทัง้    
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลอืกนัเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มิได้เอ่ยถึง                
มา ณ ทีน่ี้ 
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