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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร   ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 

คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ทุกเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได ้จาํนวน 402 

คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.930 เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง
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เดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD 

และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีช่วงรายไดร้ะหวา่ง 25,001 – 35,000 

บาท มีการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

และผลการทดสอบสมสติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนั 

ส่งผลต่อการตัดสินใจ ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ, การบริโภค, 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 

 ในปัจจุบนัประชาชนมีความเส่ียงต่อการได้รับสารเคมีท่ีมาจากอาหาร นํ้ าด่ืม อากาศ และ

ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยสารพิษท่ีปนเป้ือนอยู่ในอาหารและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทาํให้ร่างกายสะสมสารพิษ 

และส่งผลให้เกิดภาวะเส่ียงต่อโรคภยัไขเ้จ็บ ดว้ยเหตุน้ีประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาใส่ใจในสุขภาพ

ของตัวเองกันมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย การใส่หน้ากากอนามัยในท่ีมีฝุ่ นควนั และ

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ไม่มีสารเคมีปนเป้ือน ทั้งน้ี อาหารท่ีรับประทานเขา้สู่ร่างกายนั้นจะให้

ประโยชน์ต่อร่างกายในดา้นต่างๆ โดยอาหารออร์แกนิค และอาหารเพื่อสุขภาพไดรั้บความนิยมสูงข้ึน 

ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ออร์แกนิคดว้ยเหตุผลหลายประการ บางคนเลือกซ้ือสินคา้อาหาร

ออร์แกนิคเพราะใส่ใจในสุขภาพ หรือเพราะความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีการทานอาหารออร์

แกนิคเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถลดปริมาณสารเคมีในการเพาะปลูก ซ่ึงในปัจจุบันก็เร่ิมมี

ผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคจาํหน่ายตามทอ้งตลาดหลากหลายช่องทางเพิ่มมากข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาท่ีทาํใหผู้ท้าํวิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แก

นิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด 7P’s เพื่อทราบถึงปัจจัยในการบริโภคอาหารออร์แกนิคของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  และเพื่อใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจการนาํขอ้มูลไปใชไ้ด ้

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายไดท่ี้ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวจัิย 

ขอบเขตประชากร 

       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้เคยบริโภคอาหารออร์แกนิคในกรุงเทพมหานคร โดย

ผูว้ิจัยจึงใช้วิธีการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ  Yamane(1973) 

กาํหนดความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 5%  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลท่ีไดคื้อ 400 ตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ี

ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 402 ตวัอยา่ง   

ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารออร์แกนิคหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจประเภทน้ีไดน้าํขอ้มูลท่ี

ไดม้าใชใ้นการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการวางกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

 4. เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารออร์แกนิคน้ีไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการวางแผนทาง

การตลาด และพฒันาอาหารออร์แกนิคใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปรับปรุง

แกไ้ข 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

สันทดั เสริมศรี (2543) ไดใ้ห้แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ว่า การแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ เป็นวิธีท่ีง่ายและใช่บ่อยมากท่ีสุด ซ่ึงประชากรศาสตร์ในการแบ่งประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้จะเป็นตวัแปรท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดห้รืออุปสรรคของการ

ดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากสามรถทราบขนาดของกลุ่มประชากรไดค่้อนขา้งแน่นอนและยงัง่ายต่อการวดั

จาํนวน นอกจากน้ียงัเป็นวธีิท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงส่งผลใหป้ระชากรศาสตร์

เป็นท่ีนิยมในการแบ่งส่วนทางการตลาด 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง การท่ีองคก์รมี

ตวัแปรท่ีสามารถควบคุมทางการตลาดได ้โดยจะใชก้ารประสมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 

โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ส่ิงท่ีนาํเสนอขายออกสู่ตลาดเพื่อใหเ้กิดความสนใจ การจดัหา การ

ใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 2. ดา้นราคา (Price) จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ี

ลูกคา้รับรู้เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป 

 3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั

และกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้แกผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดความ

ตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ของผลิตภณัฑ ์

 5. ดา้นบุคคล (People) พนกังานท่ีทาํงานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องคก์รต่างๆซ่ึงนบัรวมตั้งแต่

เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบัหรือรวมไปถึงแม่บา้นท่ีทาํงานใหแ้ก่องคก์ร 
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 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆท่ีลูกคา้สามารถ

สมัผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ 

 7. ดา้นกระบวนการ (Process) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการ

นาํเสนอการบริการใหก้บัผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ 

 แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ 

ขั้นตอนการตัดสินใจ  (Buying Decision Process) เป็นลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคโดยมีลาํดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค ดงัน้ี 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ี เป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) ของ

ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพในอุดมคติกบั

สภาพความเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นยอ่มมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหา

หนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 

3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมิน

ทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรใน

การท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและ

ระยะเวลาในการตดัสินใจสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ

ประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจกไ็ด ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบ

ถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้าไดห้รืออาจมีการแนะนาํใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ 

 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัอาหารออร์แกนิค 

The Giving Town (2018) กล่าวว่า อาหารออร์แกนิค (Organic Food) หรือ อาหารอินทรีย ์คือ

อาหารท่ีไดจ้ากการทาํเกษตรแบบอินทรีย ์กล่าวคืออาหารท่ีไดจ้ากผลผลิตจากการปลูกแบบแนวทาง
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ธรรมชาติ ปลูกในดิน ไม่มีการใชส้ารเคมีในการปลูก ปุ๋ยท่ีใชจ้ะเป็นปุ๋ยหมกั เมล็ดหรือพืชพนัธ์ุท่ีใช้

จะต้องไม่มีการตัดแต่งทางพนัธุกรรม (Non-GMO) ไม่ใช้สารเร่งการเติบโตไม่มีการปนเป้ือนของ

สารเคมีในกระบวนผลิตและแปรรูป ปลอดภยัต่อการอุปโภคบริโภค เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย

อาหารออร์แกนิคนั้นจะมีสารเคมีปนเป้ือนนอ้ยกว่า มีความเป็นธรรมชาติมากว่า และรสชาติจะอร่อย

กว่า แต่อาหารท่ีเป็นออร์แกนิคจะมีราคาสูงกว่าอาหารท่ีไม่ใช่ออร์แกนิค ซ่ึงวิถีการผลิต การปลูก การ

แปรรูปแบบออร์แกนิค เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีดี ปลอดภยั ปลอดสาร และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ผูผ้ลิตท่ีตอ้งการไดรั้บตรารับรองความเป็นออร์แกนิค ท่ีเรียกว่า Certified Organic ก็จะตอ้งเขา้รับการ

ตรวจรับรองจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น USDA, EU, IFOAM หรือหากเป็นหน่วยงานของไทย คือ 

สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 

 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

ไมตรี เสถะรักษ ์(2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคอาหารออร์แกนิค” เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคอาหารออร์แกนิค โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งส้ินจาํนวน 10 คน และมีการตรวจสอบขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการใชว้ิธี

สามเส้า จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคมาท่ีสุด คือ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากมีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา อาจมี

ราคาแพงกว่าราคาอาหารทัว่ไปเน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายท่ียงัไม่มีความหลากหลาย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากกลยทุธ์ในการส่ือสารทางการตลาดยงัไม่เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 

 สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายไดท่ี้ต่างกนั 

ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีกการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพและรายได ้มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น

กระบวนการ มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 32 ขอ้  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

1. เพศ (Sex) 

2. อาย ุ(Age) 

3. ระดบัการศึกษา (Education) 

4. สถานภาพ (Status) 

5. อาชีพ (Occupation) 

6. รายได ้(Income) การตดัสินใจบริโภค

อาหารออร์แกนิค          

ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

5. ดา้นบุคคล (People) 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

ตวัแปรตาม 
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ส่วนท่ี 3 เ ป็นคําถามเ ก่ียวกับการตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 3 ขอ้  

และนาํเสนอแบบสอบถามแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา และใชว้ิธี IOC ในการตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา จากนั้นนาํแบบสอบถามไปแจกผูบ้ริโภคในหา้งสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาร์เกต็ 17 แห่งใน

กรุงเทพมหานคร หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแลว้ นําขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติเพื่อหา

ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบ

สมมติฐาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติแบบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

กรณีพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ส่วนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลสํารวจ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 402 คน พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.32 มีช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จาํนวนทั้งส้ิน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.04 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวนทั้งส้ิน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.16 มีสถานภาพสมรส 

จาํนวนทั้งส้ิน 232 คน คิดเป็นร้อยละ  57.71 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวนทั้งส้ิน 268 คน       

คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีช่วงรายไดร้ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จาํนวนทั้งส้ิน 200 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 49.75 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็น

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 

และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์   มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 

4.29 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.26   ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ตามลาํดบั 
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 การตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.23  

 ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ

รายได้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ต่างกนั 

 1.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ดา้นระดบัการศึกษาและดา้นสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อ

การตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั 

 1.2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุดา้นอาชีพและดา้นรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น

กระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน

กระบวนการ มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด และดา้นบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

 การวิจยัคร้ังน้ีได้นาํผลการวิเคราะห์เร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างของผลการวิจยัท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ

รายได้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิค 

ไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า เพศเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคอาหาร ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของรัฐนันท์     

แยม้เกษสุคนธ์ และวรัญญา ติโลกะวิชยั (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหาร

ออร์แกนิคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารออร์

แกนิคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิค 

ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิษฐ์ ขจิตวรพนัธ์ (2559)   

ไดศึ้กษากลยทุธ์และปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนํ้าตาลออร์แกนิค ผลการศึกษา

พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการบริโภคทุกคร้ังเลือกท่ีจะบริโภคนํ้าตาลออร์แก

นิค ดา้นการตดัสินใจซ้ือนํ้ าตาลออร์แกนิคเพราะความมีช่ือเสียงและคุณภาพ และการเลือกซ้ือนํ้ าตาล

ออร์แกนิคเพราะเช่ือวา่ปลอดภยัจากสารเคมีและทาํใหสุ้ขภาพดีข้ึนท่ีแตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร

ออร์แกนิค ไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ระดบัการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีไม่

ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของพรรณรี สุรินทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลไม้

ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แก

นิคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์

แกนิค ไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ สถานภาพเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ        
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กวี นพพลกรัง, วรรณนิดา แดงเงิน และปนัดดา ปานแดง (2560) ทาํการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนในอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน  

 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แก

นิค ต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวส้อดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสมเกียรติ วงศป์ระเสริฐ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติต่อสินคา้อาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อสินคา้อาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีความ

เขา้ใจดีว่าสินคา้อาหารอินทรียมี์ประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบับริเวณ

สถานท่ีราชการต่างๆ มกัจะนาํร้านคา้มาออกบูธ จดัแสดงสินคา้อาหารอินทรียต์ามนโยบายของรัฐ จึงทาํ

ใหข้า้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ สามารถหาซ้ือสินคา้อาหารอินทรียไ์ดง่้าย 

 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แก

นิค ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรนุช อาจประจญ (2558) ได้

ศึกษา ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า รายได้แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น

กระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แก

นิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัฐนันท์ แยม้เกษสุคนธ์ และวรัญญา 

ติโลกะวิชัย (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารออร์แกนิคในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารออร์แก

นิคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยผูป้ระกอบการใหค้วามความสาํคญักบัผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคท่ีดีมี
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คุณภาพ สะอาด ปลอดภยั และจดัทาํเมนูอาหารในรูปแบบท่ีทานง่าย อร่อย แมแ้ต่คนท่ีไม่ชอบทานผกั     

กส็ามารถรับประทานได ้

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แก

นิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบัไมตรี เสถะรักษ ์(2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ส่วน

ประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารออร์แกนิค จากผลการศึกษาพบว่า ราคา

อาหารออร์แกนิคแพงกวา่ราคาอาหารทัว่ไป แต่ผูบ้ริโภคกย็งัยนิดีซ้ือ บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของ

อาหารออร์แกนิค รู้วา่มีอาหารออร์แกนิคมีคุณค่าและประโยชน์ และยงัใหค้วามสาํคญักบัป้ายราคาท่ีชดั

จน ไม่กาํกวม ราคาควรจะมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ ์มีความสมเหตุสมผล 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

บริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบัสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ 

(2560) ทศันคติต่อสินคา้อาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายส่งผลต่อทศันคติต่อสินคา้อาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคตอ้งการให้สินคา้อาหารอินทรีย ์มีวางจาํหน่ายในสถานท่ีท่ีมี

ความสะอาดถูกสุขลกัษณะ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซ้ือ และควรวางจาํหน่าย

ในสถานท่ีท่ีหาซ้ือไดง่้ายไม่ยุง่ยากสะดวกต่อการเดินทาง 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

บริโภคอาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบัคณิต สุขรัตน์ (2561) ศึกษา

เร่ือง การศึกษาทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริโภคสินคา้อินทรีย ์พบว่า ดา้นการ

ส่งเสริมตลาดส่งผลต่อทศันคติในการตดัสินใจบริโภคสินคา้อินทรีย ์โดยมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้

อินทรียแ์ก่ผูบ้ริโภคให้มีความเขา้ใจถูกตอ้ง ทั้งในเร่ืองของคุณประโยชน์ ความปลอดภยั รวมถึงการ

เขา้ถึงสินคา้อินทรีย ์อีกทั้งภาครัฐควรมีการสนบัสนุนให้มีการเพาะปลูกอยา่งถูกตอ้งและถูกวิธี เพื่อให้

ผูบ้ริโภคหันมาสนใจการปลูกเพื่อบริโภคมากข้ึนทาํให้ตลาดสินคา้อินทรียเ์พิ่มมากข้ึน ก็จะส่งผลให้มี

การเพิ่มทางเลือกใหผู้บ้ริโภคไดม้ากข้ึนดว้ย 
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 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์แก

นิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร รัฐนนัท ์แยม้เกษสุคนธ์ และวรัญญา ติโลกะวิชยั (2559) ไดศึ้กษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารออร์แกนิคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้น

บุคคลากรมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออาหารออร์แกนิคในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีดีจากพนกังาน 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภค

อาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัสัณห์จุฑา จาํรูญวฒัน์ (2559) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นทางกายภาพ ส่งผลต่อการเลือกใช ้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ช่ือร้านมีเอกลกัษณ์ มีสัญลกัษณ์ท่ีสามารถจดจาํง่าย 

และในเร่ืองการตกแต่งร้านอยา่งมีเอกลกัษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์

แกนิคของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัธนาวดี หิริสัจจะ (2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู ้บริโภคอาหารมังสวิรัติในเขตเทศบาลอําเภอเมืองสีค้ิว จังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในเขต

เทศบาลอาํเภอเมืองสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา โดยผูบ้ริโภคเห็นวา่ตอ้งมีการชาํระเงินอยา่งถูกตอ้ง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ในการวิจยั

คร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหก้วา้งและครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น อาจสาํรวจไปยงัพื้นท่ี

ต่างจงัหวดั เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นหรือทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึง

ผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างกนั 

 2. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารออร์

แกนิคในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้น
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ทศันคติ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใช้

ในการปรับปรุงหรือพฒันาตวัผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
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