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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาด
ของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคในนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ท่ีมีต่อความคิดเห็น
ในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค ผูว้ิจยัไดศึ้กษากบักลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีเคยซ้ือ
หรือมีความสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว จ านวน 400 คน 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานของการวจิยั ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน 
(Analysis of variance) แบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA or f-test) และการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง สถานภาพส่วนใหญ่ โสด 
อยู่ในช่วงอายุ 26  - 35  ปี มีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 
3,700,001 – 5,000,000 กีบ ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลหลกัท่ีท าให้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 
คือ ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยั ปราศจากสารพิษ ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 1 - 2 คร้ังต่อเดือน 
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 125,001 – 250,000 กีบ 
และซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคจาก Supermarket ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค  
 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 

ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.75) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด มี 2 ด้านท่ีเท่ากันคือ ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.82) ปัจจยัดา้นราคา โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มาก



 

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) เม่ือพิจารณาตามรายข้อโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด มี 2 ด้านท่ีเท่ากันคือ ราคา
ผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.51)  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.37) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.43) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวม 
ระดบัความคิดเห็น มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.36) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ
ใหข้อ้มูลผลิตภณัฑโ์ดยพนกังานขาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด, ผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study are to study the factors that influence opinions on 
marketing mix of organic food products in Vientiane Capital, Lao PDR.  classified by demographic 
characteristics and to study customer behaviors in Vientiane Capital, Lao PDR.  to opinions on 
marketing mix of organic food products. Researcher studied with a sample of 400 people who had 
previously purchased or interested in purchasing organic food products in Vientiane Capital, Lao 
PDR.  The statistics used for data analysis are Descriptive statistic which were frequency, 
percentage, mean and standard deviation while t- test, Analysis of variance, One-way ANOVA or 
f-test and Fisher’s Least Significant Difference (LSD) were used to test a hypothesis.  
 The results of the study showed that most of questionnaire respondents are women, 
single marital status, age of 26 –  35 years, have a personal business career and have average 
monthly income mostly between 3,700,001 –  5,000,000 kip.  The main reason of questionnaire 
respondents for choosing to buy organic food products was those products are safe and toxic free. 
They bought organic food products 1 –  2 times per month, most of them bought organic food 
products 125,001 – 250,000 kip and bought organic food products from supermarkets.  Most of 
questionnaire respondents had a level of opinion on marketing mix that influenced the purchase of 
organic food products in aspect of product factors, generally was in highest opinion level (Mean 
4.75) .  When considering each item which having highest mean found that there were two equal 
aspects which were quality products and the products have been certified to the standard, was in 
highest opinion level (Mean 4.82). A price factor, generally was in highest opinion level (Mean 4.51). 
When considering each item which having highest mean found that there were two equal aspects 



 
 

which were the product price is suitable for the quality and the price is suitable for quantity of the 
products, was in highest opinion level (Mean = 4.51). Distribution channel factors, generally was 
in highest opinion level (Mean 4.37) .  When considering each item with highest mean found that 
location is convenient for travelling to buy products was in highest opinion level (Mean 4.43) .  
Marketing promotion factors, generally was in highest opinion level ( Mean 4. 36) .  When 
considering each item with highest mean found that there was provided the product information by 
salesperson, was in highest opinion level (Mean 4.40).  
Key words: marketing mix, organic food products 
 

บทน า 

 ปัจจุบนัมีโรคภยัไขเ้จ็บมากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็ง หวัใจ เบาหวาน ท่ีมีอตัราการเพิ่ม
สูงข้ึน สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการไม่ดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ รวมถึงการ
ปนเป้ือนของสารเคมี กระแสการดูแลสุขภาพจึงเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในโลก ผูบ้ริโภคเกิดการ
ตระหนกัและเร่ิมหนัมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกนัมากข้ึนและหนัมาบริโภคอาหารออร์แกนิค ดงัเห็น
ไดจ้ากขอ้มูลของ International food Information Council Foundation (2013, as cited in Phil, 2013, 
อา้งถึงใน ไมตรี เสถะรักษ์, 2558, น. 1-2) ท่ีไดส้ ารวจทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความปลอดภยั
ดา้นอาหาร สารอาหาร และสุขภาพ ซ่ึงไดท้  าการวิจยัสอบถามจากกลุ่มผูบ้ริโภค จ านวน 1,006 คน 
เก่ียวกบัวิธีการการดูแลสุขภาพจากการรับประทานอาหาร ทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
การดูแลสุขภาพของตวัเอง พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีก่อให้เกิดความสมดุลและ        
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ขณะเดียวกนัพฤติกรรมการรับประทานอาหารออร์แกนิค คิดเป็นร้อยละ 5 
นอกจากน้ีผลการศึกษาวิจยัดงักล่าวยงัพบอีกว่า การติดฉลากออร์แกนิคยงัส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคว่าเป็นอาหารท่ีอุดมไปด้วยสารอาหารท่ีมีสัดส่วนแคลอร่ีต ่า ก่อให้เกิดความยินดีจ่าย
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการติดฉลากท าให้เกิดแรงกระตุน้ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค 
เต็มไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการส่งผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงความกงัวลต่อสารเคมีตกคา้งหรือความ
ปลอดภยัด้านอาหารสุขภาพส่วนบุคคล หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคัญท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออาหารออร์แกนิค 
 อาหารเพื่อสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากข้ึน          
อยา่งต่อเน่ือง อนัมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความตอ้งการมีรูปร่างท่ีดีของผูบ้ริโภค
โดยมุ่งหวงัให้อาหารมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเส่ียงจากการเป็นโรคต่าง ๆ ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการแข่งขนักนัสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากข้ึนเพื่อสนอง



 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว ผนวกกบัการผลกัดนัจากภาครัฐท่ีมุ่งหวงัให้ผูป้ระกอบการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาปรับใช้ใน
การผลิต (นโยบายไทยแลนด์ 4.0) จึงเป็นอีกแรงกระตุ้นหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการผลิตสินค้า      
เพื่อสุขภาพท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลส์มยัใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน สะทอ้นผา่นมูลค่าตลาดอาหาร
เพื่อสุขภาพของไทยในปี 2558 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 170,000 ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.5 
จากปี 2553 ท่ีมูลค่าประมาณ 119,311 ล้านบาท ดังนั้น ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจอนัดีส าหรับ
ผูป้ระกอบการเก่ียวเน่ืองกบัอาหารเพื่อสุขภาพท่ีจะวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของตน เพื่อรองรับ
แนวโนม้การเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2560: ออนไลน์) 
 ประชาชนใน สปป.ลาว มีรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้คลา้ยคลึง
กบัประชาชนคนไทย เร่ิมเกิดการต่ืนตวัของสังคมดว้ยกระแสรักสุขภาพและใส่ใจในรูปร่าง โดยนิยมใช้
สินคา้ท่ีมาจากผลผลิตทางการเกษตรธรรมชาติและปราศจากสารเคมี และการบริโภคอาหารออร์แกนิค 
(Organic Food) หรืออาหารเกษตรอินทรียม์ากข้ึน จากกระแสความนิยมน้ีเองท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในนครหลวง
เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีสูงข้ึน แนวโนม้การเติบโตของสินคา้ออร์แกนิคท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งพฒันา
ผลิตภณัฑ์ของตนให้ก้าวทนัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ผูบ้ริโภคและแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ได้ และเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการหรือ       
ผูด้  าเนินธุรกิจท่ีสนใจขยายตลาดส่งออกสินคา้หรือผลิตภณัฑไ์ปยงั สปป.ลาว อีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค    
ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ท่ีมีต่อความคิดเห็นในส่วนประสม
การตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 
 
 

สมมติฐานการวจิัย 

 1.ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว แตกต่างกนั       
มีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคแตกต่างกนั 



 
 

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว แตกต่างกนัมีความคิดเห็นในส่วนประสม
การตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคแตกต่างกนั 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย  
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)     ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
  ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 
และกลุ่มคนท่ีใหค้วามสนใจเร่ืองอาหารออร์แกนิคและใหค้วามส าคญักบัสุขภาพในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สปป.ลาว ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยั
ศึกษาคน้ควา้และสร้างข้ึนเอง รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถาม
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ 
อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด  
  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค
ของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ประกอบด้วย เหตุผลหลักในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ ความถี่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อเดือน จ านวนเงินเฉลี่ยในการซ้ือผลิตภณัฑ์แต่ละคร้ัง 
และสถานท่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด  
  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา               

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อาย ุ
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร 
ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคใน 

นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 



 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด     
โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ซ่ึงระดบัความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
จากมากไปนอ้ย  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และ
พฤติกรรมการซ้ืออาหารออร์แกนิค โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 - การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้สถิติ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติดงัน้ี 
 2.1 ค่า T-test (Independent t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั  
 2.2 ค่า F-test (One-way analysis of variance/ANOVA) โดยทดสอบความสัมพันธ์ของ
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่สองกลุ่ม  
 2.3 การวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
 

สรุปผลการวจิัย 
 1.  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์  
 ผลการศึกษา พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

สถานภาพ โสด อายุ อยูใ่นช่วงอายุ 26 - 35  ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะอยูใ่นช่วง 
3,700,001 – 5,000,000 กีบ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 12,000 - 16,000 บาท 

 2.  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
ผลการศึกษา พบว่า เหตุผลหลักท่ีท าให้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค คือ 

ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยั ปราศจากสารพิษ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม 
ป้องกนัปัญหาสุขภาพ  

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เฉล่ียแลว้ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 1 - 2 คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ 3 - 4 คร้ังต่อเดือน  



 
 

จ านวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคต่อคร้ังของผูบ้ริโภค คือ 
125,001 – 250,000 กีบ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 400 - 800 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ  250,001 – 375,000 กีบ 
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 801 – 1,200 บาท 

ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคจาก Supermarket มากท่ีสุด รองลงมาคือ ร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคโดยตรง  

 3.  ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
 ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค โดยรวม มากท่ีสุด ในดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือปัจจยัดา้นราคา  

ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด มี 2 ดา้นท่ีเท่ากนัคือ ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
รองลงมา คือ ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  

ปัจจยัดา้นราคา โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด มี 2 ดา้นท่ีเท่ากนั
คือ ราคาผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางในการซ้ือผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
มีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง อยูใ่นระดบัมาก  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวม ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ์โดยพนกังานขาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา มี 2 ดา้นเท่า ๆ กนั 
คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของผลิตภณัฑ์โดยการโฆษณา และ มีส่วนลดพิเศษส าหรับ
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาว แตกต่างกนัมีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค
แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์
อาหารออร์แกนิค จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 



 

 
ส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน 

 

ส่วนประสมการตลาดของ

ผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 

X √ √ √ √  

ภาพรวม X √ √ √ √  

หมายเหตุ X  ไม่แตกต่าง  √   แตกต่าง 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ความคิดเห็นใน
ส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคไม่แตกต่างกนัในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
ส่วนความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค แตกต่างกนัในด้าน
สถานภาพ  อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคแตกต่างกนั 
ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์
อาหารออร์แกนิค จ าแนกตามพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 

 
ส่วนประสมการตลาด 

พฤตกิรรมการซ้ือผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิค  

 เหตุผลหลกั ความถี ่ จ านวนเงนิ   สถานที ่

ส่วนประสมการตลาดของ

ผลิตภณัฑอ์าหาร ออร์แกนิค 

 X √ √   X 

ภาพรวม  X √ √   X 

หมายเหตุ X  ไม่แตกต่าง  √   แตกต่าง 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของ
ผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค จ าแนกตามพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค พบวา่ ความคิดเห็น
ในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคไม่แตกต่างกนัในปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
เหตุผลหลกั และสถานท่ี ส่วนความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค
แตกต่างกนัในดา้นความถ่ี และจ านวน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 
 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาผู ้บริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในส่วนประสม
การตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคแตกต่างกนั โดยท่ีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนักบัผูบ้ริโภคสถานภาพ สมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง ส่วนผูบ้ริโภคสถานภาพ สมรส มีความคิดเห็น
แตกต่างกนักบัผูบ้ริโภคสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิธิดา อรุณคีรีวฒัน์ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพื่อสุขภาพ 
ส าหรับกลุ่ม Millennial ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของ
ผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค แตกต่างกนั โดยท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี มีความคิดเห็น แตกต่าง
กนักบัผูบ้ริโภค ท่ีมีอาย ุ36 - 45 ปี 46 - 55 ปี และ ตั้งแต่ 56 ปี ข้ึนไป ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ26 - 35 ปี    
มีความคิดเห็น แตกต่างกนักบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 46 - 55 ปี และตั้งแต่ 56 ปี ข้ึนไป และผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 36 - 45 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 56 ปี ข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั                
ผลการศึกษาของ อนุสรา คนกลา้ การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ 
เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์
อาหารออร์แกนิค แตกต่างกนั โดยท่ีผูบ้ริโภคอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
กบัผูบ้ริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนผูบ้ริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความคิดเห็น แตกต่างกนักบั
ผูบ้ริโภคอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กมลชนก กา้วสัมพนัธ์ การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทบ ารุงร่างกายของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผลการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในส่วน
ประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค แตกต่างกนั โดยท่ี ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากวา่ 2,500,000 กีบ มีความคิดเห็น แตกต่างกนักบัผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,500,001 
– 3,700,000 กีบ  3,700,001 – 5,000,000 กีบ 5,000,001 – 6,300,000 กีบ และมากกวา่ 6,300,001 กีบ 
ข้ึนไป ส่วนผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,500,001 – 3,700,000 กีบ  มีความคิดเห็น แตกต่างกนักบั
ผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,700,001 – 5,000,000 กีบ 5,000,001 – 6,300,000 กีบ และมากกวา่ 
6,300,001 กีบ ข้ึนไป ส่วนผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน3,700,001 – 5,000,000 กีบ มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนักบัผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000,001 – 6,300,000 กีบ และมากกวา่ 6,300,001 กีบ 



 

ข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปณิตา จารุกุลวรากร การศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบ
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสมุนไพรทางออนไลน์ 
 ผลการศึกษาผูบ้ริโภคโดยเฉล่ียซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค ท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค แตกต่างกนั โดยท่ีผูบ้ริโภคท่ีมี
ความถ่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ให้ความคิดเห็น แตกต่างกนักับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 1 - 2 คร้ังต่อเดือน 3 - 4 คร้ังต่อเดือน 5 - 6 คร้ัง
ต่อเดือน และมากกวา่ 6 คร้ังต่อเดือน ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 1 - 2 คร้ัง
ต่อเดือน ใหค้วามคิดเห็น แตกต่างกนักบัผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 3 - 4 คร้ัง
ต่อเดือน  5 - 6 คร้ังต่อเดือน และมากกว่า 6 คร้ังต่อเดือน ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารออร์แกนิค 3 - 4 คร้ังต่อเดือนให้ความคิดเห็น แตกต่างกันกับผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารออร์มากกว่า 6 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มลฤดี ค าภูมี 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีใชจ้  านวนเงินในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค ท่ีแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค แตกต่างกนั โดยท่ี 
ผูบ้ริโภคท่ีใชจ้  านวนเงินในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค ไม่เกิน 125,000 กีบ ใหค้วามคิดเห็น 
แตกต่างกนักบัผูบ้ริโภคท่ีใชจ้  านวนเงินในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 125,001 – 250,000 
กีบ 250,001 – 375,000 กีบและ 375,001 – 500,000 กีบ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีใช้จ  านวนเงินในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 125,001 – 250,000 กีบ ให้ความคิดเห็นแตกต่างกนักบัผูบ้ริโภคท่ีใช้
จ  านวนเงินในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 375,001 – 500,000 กีบ และ ผูบ้ริโภคท่ีใชจ้  านวน
เงินในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 250,001 – 375,000 กีบ ให้ความคิดเห็น แตกต่างกนักบั
ผูบ้ริโภคท่ีใชจ้  านวนเงินในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 375,001 – 500,000 กีบ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ นพพร บัวอินทร์ การศึกษาเร่ือง ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
        1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของ
ผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค ภาพรวมใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ 
ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจยัคร้ังต่อไป       
เพื่อรักษามาตรฐานท่ีดีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดต่อไป และพฒันาเพื่อให้อยู่ในระดบัมากท่ีสุดต่อไป 



 
 

ควรพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นคะแนนท่ีน้อยท่ีสุด เพื่อเทียบเท่ากบัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคจากท่ีดีอยู่แลว้ให้ดีมากข้ึน และผูป้ระกอบการควรเพิ่มประโยชน์
ผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคให้เกิดความคุม้ค่ากบัเงินท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไป สร้างการรับรู้ผา่นช่องทาง
ส่ือออนไลน์เพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มีการสั่งซ้ือทางอินเทอร์เนต การพฒันาจุดน้ีสามารถ
เพิ่มยอดขายได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ศึกษาถึงทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในนครหลวง
เวยีงจนัทน์ สปป. ลาว เพื่อน าผลจากการศึกษาขยายประเด็นในดา้นการบริการ เป็นการเพิ่มทศันคติ
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค 

  2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในนครหลวง
เวยีงจนัทน์ สปป. ลาว เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิคใหเ้พิ่มมากข้ึน 

2.3 ขยายขอบเขตการศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิค ไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีมีความ
แตกต่างกนั เช่น ค่าครองชีพ สภาพแวดลอ้ม ค่านิยม เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบวางแผนการตลาด 
และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 
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