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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหาร ออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้ า นกระบวนการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โภคอาหารออร์ แ กนิ ค ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
คือ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ทุกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ จํานวน 402
คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ 0.930 เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง
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เดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD
และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีช่วงรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000
บาท มีการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
และผลการทดสอบสมสติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจ ต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ 0.05 นอกจากนี้ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.01
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ, การบริ โภค, อาหารออร์แกนิค
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study demographic factors consist of sex, age, status,
education, occupation and income that influencing to decision consumption organic food of consumers
in Bangkok. 2) to study the 7P's marketing mix factors consist of product, price, place, promotion,
people, physical evidence and process that to decision consumption Organic food of consumers in
Bangkok. The sample group was 402 consumers in Bangkok. The questionnaire were tested for content
validity and confidence by using Cronbach's Alpha 0.930. The data collected were analyzed by using
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by Independent sample
(t-test), One-way ANOVA (F-test), if its had statistical significant different testing a pair of variables
by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple
Regression Analysis.
The results found that the most of respondents were female aged between 31-40 years old,
graduated bachelor's degree, were marital status, were company employee and got income between
25,001 - 35,000 baht. The whole decision consumption organic food are at the high level, when focus
in a part showed that product has the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed
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that demographic factors of consumers in Bangkok with age, occupation and income make the decision
to consume organic food differently at statistical significance of 0.05 level. Furthermore, the 7P’s
marketing mix factors such as product, physical evidence and process had relating to decision
consumption organic food of consumers in Bangkok at statistical significance of 0.01 level.
Keyword : Decision, Consumption, Organic food
บทนํา
ในปั จจุ บนั ประชาชนมี ความเสี่ ย งต่อการได้รับสารเคมี ที่มาจากอาหาร นํ้าดื่ ม อากาศ และ
สิ่ งแวดล้อม ด้วยสารพิษที่ปนเปื้ อนอยู่ในอาหารและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทําให้ร่างกายสะสมสารพิษ
และส่ งผลให้เกิดภาวะเสี่ ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยเหตุน้ ี ประชาชนส่ วนใหญ่จึงหันมาใส่ ใจในสุ ขภาพ
ของตัว เองกัน มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการออกกํา ลัง กาย การใส่ ห น้า กากอนามัย ในที่ มี ฝุ่ นควัน และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีสารเคมีปนเปื้ อน ทั้งนี้ อาหารที่รับประทานเข้าสู่ ร่างกายนั้นจะให้
ประโยชน์ต่อร่ างกายในด้านต่างๆ โดยอาหารออร์ แกนิค และอาหารเพื่อสุ ขภาพได้รับความนิยมสู งขึ้น
ประชาชนส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้าออร์ แกนิ คด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนเลือกซื้ อสิ นค้าอาหาร
ออร์ แกนิ คเพราะใส่ ใจในสุ ขภาพ หรื อเพราะความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้การทานอาหารออร์
แกนิ ค เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ส ามารถลดปริ ม าณสารเคมี ใ นการเพาะปลู ก ซึ่ งในปั จ จุ บัน ก็ เ ริ่ ม มี
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจําหน่ายตามท้องตลาดหลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นที่มาที่ทาํ ให้ผูท้ าํ วิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แก
นิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะทําการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด 7P’s เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จัย ในการบริ โ ภคอาหารออร์ แ กนิ ค ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ่ีสนใจการนําข้อมูลไปใช้ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พและ
รายได้ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้า น
กระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ี่เคยบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คในกรุ งเทพมหานคร โดย
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ใช้วิ ธี ก ารกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งจากสู ต รไม่ ท ราบขนาดตัว อย่า งของ Yamane(1973)
กําหนดความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 5% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลที่ได้คือ 400 ตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 402 ตัวอย่าง
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึ ง ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารออร์ แ กนิ ค ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารออร์ แกนิคหรื อผูท้ ี่สนใจในธุรกิจประเภทนี้ ได้นาํ ข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
4. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารออร์ แกนิ คนี้ ได้นาํ ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนทาง
การตลาด และพัฒนาอาหารออร์แกนิคให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและปรับปรุ ง
แก้ไข
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับปัจจัยประชากรศาสตร์
สันทัด เสริ มศรี (2543) ได้ให้แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ว่า การแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ เป็ นวิธีที่ง่ายและใช่บ่อยมากที่สุด ซึ่ งประชากรศาสตร์ ในการแบ่งประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ จะเป็ นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปได้หรื ออุปสรรคของการ
ดําเนิ นธุ รกิจ เนื่ องจากสามรถทราบขนาดของกลุ่มประชากรได้ค่อนข้างแน่ นอนและยังง่ายต่อการวัด
จํานวน นอกจากนี้ยงั เป็ นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงส่ งผลให้ประชากรศาสตร์
เป็ นที่นิยมในการแบ่งส่ วนทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง การที่องค์กรมี
ตัวแปรที่สามารถควบคุมทางการตลาดได้ โดยจะใช้การประสมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการใช้เครื่ องมือต่างๆ
โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์(Product) สิ่ งที่นาํ เสนอขายออกสู่ ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ การจัดหา การ
ใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
2. ด้านราคา (Price) จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่
ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป
3. การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แกผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิ ดความ
ต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ของผลิตภัณฑ์
5. ด้านบุคคล (People) พนักงานที่ทาํ งานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆซึ่ งนับรวมตั้งแต่
เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานในทุกระดับหรื อรวมไปถึงแม่บา้ นที่ทาํ งานให้แก่องค์กร
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6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้าหรื อบริ การ
7. ด้านกระบวนการ (Process) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการ
นําเสนอการบริ การให้กบั ผูใ้ ช้บริ การหรื อลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับการตัดสิ นใจซื้อ
ขั้น ตอนการตัด สิ น ใจ (Buying Decision Process) เป็ นลํา ดับ ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคโดยมีลาํ ดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของบริ โภค ดังนี้
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
1. การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ (Problem or Need Recognition) ปั ญหาเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่ เป็ นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ ง (Reality) ของ
สิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพในอุดมคติกบั
สภาพความเป็ นจริ ง โดยปั ญหาของแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่ อเกิ ดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหา
หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก ( Evaluation of Alternative) วิ ธี ก ารที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้ใ นการประเมิ น
ทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรรใน
การที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้อ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและ
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ ( Post purchase Behavior) หลังจากมีการซื้ อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับทราบ
ถึงข้อดีต่างๆของสิ นค้าทําให้เกิดการซื้อซํ้าได้หรื ออาจมีการแนะนําให้เกิดลูกค้ารายใหม่
ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับอาหารออร์ แกนิค
The Giving Town (2018) กล่าวว่า อาหารออร์ แกนิ ค (Organic Food) หรื อ อาหารอินทรี ย ์ คือ
อาหารที่ได้จากการทําเกษตรแบบอินทรี ย ์ กล่าวคืออาหารที่ได้จากผลผลิตจากการปลูกแบบแนวทาง
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ธรรมชาติ ปลูกในดิน ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูก ปุ๋ ยที่ใช้จะเป็ นปุ๋ ยหมัก เมล็ดหรื อพืชพันธุ์ที่ใช้
จะต้องไม่ มีการตัดแต่ งทางพันธุ ก รรม (Non-GMO) ไม่ ใ ช้สารเร่ งการเติ บโตไม่ มีการปนเปื้ อนของ
สารเคมี ในกระบวนผลิ ตและแปรรู ป ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริ โภค เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม โดย
อาหารออร์ แกนิ คนั้นจะมีสารเคมีปนเปื้ อนน้อยกว่า มีความเป็ นธรรมชาติมากว่า และรสชาติจะอร่ อย
กว่า แต่อาหารที่เป็ นออร์ แกนิ คจะมีราคาสู งกว่าอาหารที่ไม่ใช่ออร์ แกนิ ค ซึ่ งวิถีการผลิต การปลูก การ
แปรรู ปแบบออร์ แกนิ ค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย ปลอดสาร และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ผูผ้ ลิตที่ตอ้ งการได้รับตรารับรองความเป็ นออร์ แกนิ ค ที่เรี ยกว่า Certified Organic ก็จะต้องเข้ารับการ
ตรวจรั บ รองจากสถาบัน ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น USDA, EU, IFOAM หรื อ หากเป็ นหน่ ว ยงานของไทย คื อ
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ไมตรี เสถะรักษ์ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคอาหารออร์ แกนิค” เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคอาหารออร์ แกนิ ค โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพจากการสัมภาษณ์ในเชิ งลึ กกับขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 10 คน และมีการตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการใช้วิธี
สามเส้า จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารออร์ แกนิคของผูบ้ ริ โภคมาที่สุด คือ
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากมีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย รองลงมาคือ ปั จจัยด้านราคา อาจมี
ราคาแพงกว่าราคาอาหารทัว่ ไปเนื่ องจากการใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยและปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ ายที่ยงั ไม่มีความหลากหลาย ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อน้อยที่สุดเนื่องจากกลยุทธ์ในการสื่ อสารทางการตลาดยังไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ที่ต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1. เพศ (Sex)
2. อายุ (Age)
3. ระดับการศึกษา (Education)
4. สถานภาพ (Status)
5. อาชีพ (Occupation)
6. รายได้ (Income)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. ด้านกระบวนการ (Process)

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจบริ โภค
อาหารออร์แกนิค
ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร

ระเบียบการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย แบบไม่ ท ดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิ จ ัย ที่ มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีกการจัดกระทําหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็ นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพและรายได้ มีจาํ นวนข้อคําถามทั้งหมด 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีจาํ นวนข้อคําถามทั้งหมด 32 ข้อ
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ส่ ว นที่ 3 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกั บ การตัด สิ น ใจบริ โภคอาหารออร์ แ กนิ ค ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวนข้อคําถามทั้งหมด 3 ข้อ
และนําเสนอแบบสอบถามแก่อาจารย์ที่ปรึ กษา และใช้วิธี IOC ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามไปแจกผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าหรื อซุปเปอร์มาร์เก็ต 17 แห่ งใน
กรุ งเทพมหานคร หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว นําข้อมู ลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิ ติเพื่อหา
ค่าสถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สําหรั บการทดสอบ
สมมติฐาน ผูว้ ิจยั ใช้สถิติแบบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
กรณี พบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลสํารวจ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 402 คน พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.32 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวนทั้งสิ้ น 169 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.04 มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวนทั้งสิ้ น 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.16 มีสถานภาพสมรส
จํานวนทั้งสิ้ น 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.71 มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวนทั้งสิ้ น 268 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และมีช่วงรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จํานวนทั้งสิ้ น 200 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 49.75
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ
4.29 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลําดับ
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การตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.23
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ
รายได้ที่ต่ างกัน ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แ กนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
1.1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ ด้านระดับการศึกษาและด้านสถานภาพที่ต่างกัน ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่ต่างกัน
1.2 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ ด้านอาชีพและด้านรายได้ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2. สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2.1 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพและด้า น
กระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด และด้านบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้นาํ ผลการวิเคราะห์ เรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีความสอดคล้องและแตกต่างของผลการวิจยั ที่ผา่ นมา ดังต่อไปนี้
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สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ
รายได้ที่ต่ างกัน ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แ กนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิค
ไม่ต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่า เพศเป็ นปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหาร ออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของรั ฐนัน ท์
แย้มเกษสุ คนธ์ และวรัญญา ติโลกะวิชยั (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาหาร
ออร์ แกนิคในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์
แกนิคในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิค
ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนิ ษฐ์ ขจิตวรพันธ์ (2559)
ได้ศึกษากลยุทธ์และปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคนํ้าตาลออร์แกนิค ผลการศึกษา
พบว่า อายุที่แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการบริ โภคทุกครั้งเลือกที่จะบริ โภคนํ้าตาลออร์ แก
นิ ค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าตาลออร์ แกนิ คเพราะความมีชื่อเสี ยงและคุณภาพ และการเลือกซื้ อนํ้าตาล
ออร์แกนิคเพราะเชื่อว่าปลอดภัยจากสารเคมีและทําให้สุขภาพดีข้ ึนที่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหาร
ออร์ แกนิ ค ไม่ต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่า ระดับการศึกษาเป็ นปั จจัยที่ไม่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพรรณรี สุ รินทร์ (2559) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลไม้
ออร์ แกนิคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลในการเลือกซื้ อผลไม้ออร์ แก
นิคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์
แกนิค ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่า สถานภาพเป็ นปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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กวี นพพลกรัง, วรรณนิ ดา แดงเงิน และปนัดดา ปานแดง (2560) ทําการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีนในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แก
นิ ค ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมเกียรติ วงศ์ประเสริ ฐ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติต่อสิ นค้าอาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยอาชีพที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสิ นค้าอาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความ
เข้าใจดีว่าสิ นค้าอาหารอินทรี ยม์ ีประโยชน์ต่อร่ างกายและช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม ประกอบกับบริ เวณ
สถานที่ราชการต่างๆ มักจะนําร้านค้ามาออกบูธ จัดแสดงสิ นค้าอาหารอินทรี ยต์ ามนโยบายของรัฐ จึงทํา
ให้ขา้ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถหาซื้อสิ นค้าอาหารอินทรี ยไ์ ด้ง่าย
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แก
นิค ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรนุช อาจประจญ (2558) ได้
ศึกษา ความรู ้ และพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ ก ษาพบว่า รายได้แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ โ ภคผัก ปลอดสารพิ ษ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แก
นิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัฐนันท์ แย้มเกษสุ คนธ์ และวรัญญา
ติ โลกะวิชัย (2559) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ ออาหารออร์ แ กนิ คในเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แก
นิคในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยผูป้ ระกอบการให้ความความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคที่ดีมี
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คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และจัดทําเมนูอาหารในรู ปแบบที่ทานง่าย อร่ อย แม้แต่คนที่ไม่ชอบทานผัก
ก็สามารถรับประทานได้
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์ แก
นิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับไมตรี เสถะรักษ์ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ส่ วน
ประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารออร์ แกนิ ค จากผลการศึกษาพบว่า ราคา
อาหารออร์แกนิคแพงกว่าราคาอาหารทัว่ ไป แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั ยินดีซ้ือ บริ โภคทราบถึงคุณประโยชน์ของ
อาหารออร์แกนิค รู ้วา่ มีอาหารออร์แกนิคมีคุณค่าและประโยชน์ และยังให้ความสําคัญกับป้ายราคาที่ชดั
จน ไม่กาํ กวม ราคาควรจะมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผล
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ไม่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับสมเกียรติ วงศ์ประเสริ ฐ
(2560) ทัศนคติต่อสิ นค้าอาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ทางการตลาดด้านสถานที่ จดั จําหน่ ายส่ งผลต่อทัศนคติต่อสิ นค้าอาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ โภคต้องการให้สินค้าอาหารอินทรี ย ์ มีวางจําหน่ ายในสถานที่ที่มี
ความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ มีการจัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซื้ อ และควรวางจําหน่าย
ในสถานที่ที่หาซื้อได้ง่ายไม่ยงุ่ ยากสะดวกต่อการเดินทาง
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับคณิ ต สุ ขรัตน์ (2561) ศึกษา
เรื่ อง การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปั จจัยที่เกี่ยวข้องของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าอินทรี ย ์ พบว่า ด้านการ
ส่ งเสริ มตลาดส่ งผลต่อทัศนคติในการตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้าอินทรี ย ์ โดยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้า
อินทรี ยแ์ ก่ผูบ้ ริ โภคให้มีความเข้าใจถูกต้อง ทั้งในเรื่ องของคุณประโยชน์ ความปลอดภัย รวมถึงการ
เข้าถึงสิ นค้าอินทรี ย ์ อีกทั้งภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้มีการเพาะปลูกอย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจการปลูกเพื่อบริ โภคมากขึ้นทําให้ตลาดสิ นค้าอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น ก็จะส่ งผลให้มี
การเพิ่มทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภคได้มากขึ้นด้วย
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ส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์แก
นิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร รัฐนันท์ แย้มเกษสุ คนธ์ และวรัญญา ติโลกะวิชยั (2559) ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์ แกนิ คในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้าน
บุ ค คลากรมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ อาหารออร์ แ กนิ ค ในเขตจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคได้รับการบริ การที่ดีจากพนักงาน
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
อาหารออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับสัณห์จุฑา จํารู ญวัฒน์ (2559) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านทางกายภาพ ส่ งผลต่อการเลือกใช้ บริ การร้านอาหารประเภทฟูดทรัก
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ชื่อร้านมีเอกลักษณ์ มีสัญลักษณ์ที่สามารถจดจําง่าย
และในเรื่ องการตกแต่งร้านอย่างมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างจากร้านอื่นๆ
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์
แกนิคของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับธนาวดี หิ ริสัจจะ (2561) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ของผู ้บ ริ โภคอาหารมัง สวิ รั ติ ใ นเขตเทศบาลอํา เภอเมื อ งสี คิ้ ว จัง หวัด
นครราชสี มา พบว่า ด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติในเขต
เทศบาลอําเภอเมืองสี คิว้ จังหวัดนครราชสี มา โดยผูบ้ ริ โภคเห็นว่าต้องมีการชําระเงินอย่างถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ในการวิจยั
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น อาจสํารวจไปยังพื้นที่
ต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบถึ งความคิดเห็ นหรื อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารออร์
แกนิ คในกรุ งเทพมหานคร เช่น ปั จจัยด้านพฤติกรรม ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้าน
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ทัศนคติ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านจิตวิทยา และปั จจัยด้านเทคโนโลยี และนําข้อมูลที่ได้รับไปใช้
ในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียง่ิ ขึ้น
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