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บทที ่1 

บทน ำ 

 
 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

จากกระแสโลกาภิวตัน์ในยุคปัจจุบนัมีมลพิษ ไม่วา่จะเป็นฝุ่ นละออง หรือสารเคมี และ
สภาวะความเครียด ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพท าให้ผูบ้ริโภคยุคใหม่ให้ความส าคญัเก่ียวกบั
สุขภาพมากข้ึน (ดุสิตโพล, 2563) และตวัเลือกท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคคือการใส่ใจกบัอาหารการกิน
โดยเนน้อาหารท่ีมีประโยชน์กบัสุขภาพมากกวา่รสชาติ อีกทั้งกระแสการดูแลรักษาสุขภาพยงัคงเป็น
ท่ีนิยมกนัอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบนัสินค้าออแกนิคหรือเกษตรอินทรีย ์อย่างเช่น ผกัผลไม ้และ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพไดรั้บความนิยมสูงข้ึน ซ่ึงนอกจากผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ออแกนิคนิคหรือ
เกษตรอินทรีย ์ดว้ยเหตุผลดา้นใส่ใจในสุขภาพ แลว้ผูบ้ริโภคบางส่วนยงับริโภคสินคา้ออแกนิคหรือ
เกษตรอินทรียเ์พราะความใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเช่ือกนัวา่การทานอาหารออแกนิคเป็น
วิธีหน่ึงในการลดปริมาณสารเคมี เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสารเคมีตกคา้งและสารเติมแต่งในอาหาร
จ านวนมาก ท าใหผู้ค้นเร่ิมมาใหค้วามสนใจ และเลือกท่ีจะบริโภคสินคา้ออแกนิคหรือเกษตรอินทรีย์
มากข้ึน 

โดยก่อนหนา้น้ีผูบ้ริโภคทั้งหลายต่างมองประเด็นอาหารสุขภาพไปในเชิงของพืช ผกั 
ผลไม ้เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ผกัอินทรีย ์ขา้วกลอ้ง ขา้วงอก เป็นท่ีตน้ แต่ส่ิงน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมกัมองขา้มคือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์หรือท่ีเรียกวา่ เน้ือสัตวอ์อแกนิค ความตอ้งการผูบ้ริโภคไม่ใช่เพียงแต่อ่ิมหรือการไดรั้บ
สารอาหารครบถว้น แต่เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และไร้สารเคมี
ตกคา้ง นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัมองถึงห่วงโซ่ของการผลิตตั้งแต่กิจการตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ าจะตอ้ง
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2561) ถือเป็นการเปล่ียนแปลงให้กบั
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหาร หรือฟาร์มของเกษตรกร 

จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ (2559) พบวา่ คนไทยมีการรับประทานอาหาร
กลุ่มเน้ือสัตว ์มากถึงร้อยละ 95.78% และมีอตัราการบริโภคเน้ือสัตวเ์ติบโตข้ึนทุกปี ดงัภาพท่ี 1.2 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
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ภำพที ่1.1 สัดส่วนจ านวนประชากรไทยท่ีบริโภคเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ 
ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) 
 

 
ภำพที ่1.2 รายจ่ายเพื่อการบริโภคเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559)  
 

จากอตัราการบริโภคเน้ือสัตวข์องคนไทยเติบโตเพิ่มข้ึน (สภาพฒัน์ฯ, 2559) ท าให้
โรงงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งพึ่งสารเคมีหรือยาปฎิชีวนะ ไม่วา่จะเป็นการผสม
ยาปฏิชีวนะในน ้ าด่ืมและอาหารสัตวใ์นฟาร์มเล้ียงสุกร ไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ เป็นตน้ เพื่อท่ีจะให้
เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ณฐัธิดา สุขสาย และคณะ, 2558) ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิด
การตกคา้งในเน้ือสัตว ์เม่ือผูบ้ริโภคเขา้ไปก็จะไดรั้บสารเคมีหรือยาปฎิชีวนะนั้นดว้ย  ท าใหมี้หน่วยงาน
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กรมปศุสัตวต์้องควบคุมและเฝ้าระวงัการตกค้างยาจากสัตว์ในเน้ือสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อสร้าง
ความปลอดภยัใหก้บัผูบ้ริโภค  

อีกทั้งยงัมุ่งเนน้พฒันาการผลิตเน้ือสัตวเ์พื่อยกระดบัมาตรฐานให้สูงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
การควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัยาหรือสารตกคา้งในเน้ือสัตวอ์ยา่งเขม้งวด และทางนายสัตวแพทย์
อภยั สุทธิสังข ์อธิบดีกรมปศุสัตว ์เปิดเผยวา่ “กรมปศุสัตวย์งัไดร่้วมกบักระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เดินหนา้ท างานในเชิงบูรณาการ ดว้ยการจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการการด้ือยา
ตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ตลอดจนแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เตรียมความพร้อม 
“ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่ออุบติัใหม่แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564” ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อการป้องกนัและควบคุมเช้ือด้ือยา และก ากบัดูแลการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม
ปศุสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียง” (โพสตทู์เดย,์ 2559)  

ความส าคญัในการผลิตสินคา้เน้ือสัตวป์ลอดสารพิษตกคา้ง จึงเป็นสินคา้ท่ีตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดการผลิตเน้ือสัตวอิ์นทรียแ์ละสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กบั
โรงงานหรือฟาร์มของเกษตร ท าใหใ้นปัจจุบนัทางกรมปศุสัตวไ์ดอ้อกมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียง
สัตวอิ์นทรีย ์ท าใหผู้ผ้ลิตเร่ิมท่ีจะปรับตวัและพฒันากระบวนการเล้ียงหรือการผลิตสินคา้เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
แต่ผลผลิตท่ีไดมี้นอ้ยกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศท่ีมีอตัราเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

นอกจากการส ารวจคร้ังน้ี ยงัมีการระบุต่อไปอีกวา่ให้ความส าคญักบัสุขภาพมากยิ่งข้ึน
เพราะสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนวถีิชีวิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกิน อยา่งเช่น
กินอาหารจานด่วน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศก่อให้เกิดมลพิษ ท าให้เกิดการเจบ็ป่วย 
มีโรคภยัไขเ้จ็บ เช่นโรคมะเร็ง (อิศรางค ์นุชประยูร, 2559) จึงเป็นผลท าให้ผูค้นต่างสนใจท่ีจะหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตวัใหล้ดจากความเส่ียง รวมไปถึงการกินเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์พื่อ
ลดความเส่ีงดงักล่าว  

ดงันั้นผูว้ิจยัมีจึงท าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคเลือกรับประทาน
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัผูที้่สนใจไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการหรือเกษตรกรใน
การน าขอ้มูลไปก าหนดกลยทุธ์เพื่อตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ 

กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ข่าวสารกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์

อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

1.3 ขอบเขตงำนวจิัย  
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึน และไดร้ะบุขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี คือ 

1. ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ กลุ่มเจเนอเรชนั เอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชนั วาย 
(Generation Y) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตระยะเวลาท่ีใชศึ้กษา ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 - ธนัวาคม 2563 
 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
2. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ท าให้ทราบความสัมพนัธ์และแรงจูงใจในการซ้ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์

อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของค าและข้อความเฉพาะท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัขอใชนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
1. การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะรับส่ิงต่าง ๆ เช่น ความรู้สึก มีการน าไป

สรุป และตีความหมายในส่ิงท่ีไดส้ัมผสั (มนสัว ีศรีนนท,์ 2561, น. 1) 
2. ผูบ้ริโภค คือ ผูที้่มีความตอ้งการในสินคา้เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และมีพฤติกรรมใน

การซ้ือสินคา้ดงักล่าว 
3. เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากสัตวที์่เล้ียงโดยระบบเกษตรอินทรีย ์โดย

จะตอ้งมีการเล้ียงแบบปล่อย ให้สัตวมี์ความเป็นอิสระ อาหารท่ีใชเ้ล้ียงสัตวจ์ะตอ้งมาจากธรรมชาติ 
ตวัสัตวเ์องจะปลอดสารเคมี (สุริยะ สะวานนท,์ 2553) 

4. แรงจูงใจในการซ้ือ คือ พลงัแรงกระตุน้ท่ีท าให้มนุษยเ์กิดการปฏิบติัหรือการกระท า
นั้น ๆ และความตอ้งการของบุคคลทั้งท่ีรู้สึกตวัและเป็นจินใจส านึก 

5. คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ คือ การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ท่ีเกิดการแลกเปล่ียนระหว่างส่ิงท่ี
ไดรั้บจากการซ้ือกบัตน้ทุนท่ีเสียไป ไม่วา่จะไปตน้ทุนในรูปของเงิน เวลา และสภาพจิตใจ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” มีรายละเอียดแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือ 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ 
2.6  ความหมายของเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8  กรอบแนวคิดการวจิยั 
2.9  สมมติฐานงานวิจยั 

 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
วมิลรัตน์ ภมรสุวรรณ (2542: 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม (การกระท า) 

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงท าหนา้ท่ีคน้หา จดัท าใหไ้ดม้าโดยการซ้ือ การใช ้ตวัสินคา้หรือการบริการ
โดยการคาดการผลท่ีไดจ้ากการใช ้หรือเงินท่ีจ่ายไปในตวัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  

Hawkins, Best, and Coney (1998: 7) ให้ความหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษา
บุคคล กลุ่มองค์กร เก่ียวกบักระบวนการที่กลุ่มดงักล่าวเลือกใชสิ้นคา้ บริการ ความคิด เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและผลกระทบของกระบวนการเลือกใชสิ้นคา้ต่อผูบ้ริโภคและสังคม 

Gabbott and Hogg (1998) และ Blackwell et al. (2006) ให้ค  าจ  ากดัความแบบองค์รวมวา่ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือกิจกรรมและกระบวนการซ่ึงเป็นการเลือกโดยส่วนตวัหรือเลือกโดยกลุ่มการซ้ือ 
การใช้หรือเลิกใช้สินคา้และบริการ ดงันั้นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะสามารถบ่งบอกได้ว่า
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อุตสาหกรรมใดท่ีจะอยูร่อดและองคก์รใดท่ีจะประสบความส าเร็จ อีกทั้งการศึกษาการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคจะท าให้องคก์รสามารถเขา้ใจเหตุผลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(Blackwell et al., 2006) 

จากภาพรวมพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นขั้นตอน
การตดัสินใจซ้ือ ท่ีผา่นกระบวนการ การแสวงหา การซ้ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 

2.1.2 ปัจจัยภายนอกทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
ลกัษณะของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านวฒันธรรมและปัจจยัด้านสังคม โดย

มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
ภาพที ่2.1 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  
ท่ีมา: Stanton and Futrell  (1987) 
 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม Stanton and Futrell (1987) ไดก้ล่าวไวว้่า วฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์
และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงจนถึงรุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัเป็นตวัก าหนดแนวทางในการปฏิบติัตวัหรือ
พฤติกรรมของคนในสังคมนั้น ๆ ซ่ึงสมาชิกในสังคมนั้น ๆ จะให้การยอมรับและทุกคนจะปฏิบติั
เช่นเดียวกนั เพื่อใหเ้กิดความสงบสุข ซ่ึงยงัรวมถึงหลกัการแนวความคิดและวถีิการด าเนินชีวติท่ีเป็น
ท่ียอมรับภายในสังคม โดยเฉพาะ แนวความคิด พฤติกรรม และค่านิยม เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากในสังคม 
เพราะเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยงัแทรกซึมในการใชชี้วิตของมนุษยทุ์กคน ในแต่ละสังคม
จะมีความแตกต่างกนัของแนวความคิด พฤติกรรม และค่านิยม ดงันั้นในแต่ละสังคมจึงมีพฤติกรรม
ในการบริโภคท่ีแตกต่างกนั 

วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อย และชั้นของสังคมโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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1. วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่นลกัษณะนิสัยของ
คนไทยนิยมความเป็นไทย รักเพื่อน มีน ้าใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าใหค้นในสังคมมีพฤติกรรม
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2. วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย หมายถึงวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั 
ท่ีมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน เช่นวฒันธรรมการตกับาตรดอกไมข้องวดัราชบพิตร 
กรุงเทพมหานคร หรือจะเป็นการตกับาตรขา้วเหนียวของชาวหลวงพระบาง ในประเทศลาว ซ่ึงวฒันธรรม
ยอ่มเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงจะประกอบดว้ยกลุ่มเช้ือชาติ 
ศาสนา กลุ่มสีผวิ พื้นท่ีทางภูมิมิศาสตร์และ อาชีพ เป็นตน้ 

3. ชนชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นกลุ่ม  ๆตามความพฤติกรรม
และความสนใจ (เสรี วงษ์มณฑา , 2542) เช่น กลุ่มคนท่ีสนใจสินคา้ฟุ่มเฟือย สินค่าแบรนด์เนม 
กบักลุ่มท่ีสนใจสินคา้พื้นฐานท่ีตอ้งใชใ้นการด ารงชีวิต ดงันั้นการแบ่งเกณฑ์แลว้ส่วนใหญ่จะใชฐ้านะ
เป็นตวัก าหนด ซ่ึงไดแ้ก่ รายได ้ทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นวฒันธรรม มีความส าคญัต่อการวางแผนดา้นการตลาด 
เพราะลกัษณะพฤติกรรมของคนในสังคม จะเป็นตวัก าหนดเป้าหมาย การจดัทิศทางและสร้างกลยุทธ์
ให้กบัเจา้ของสินคา้หรือบริการ ไม่วา่จะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ (Segmentation) การเลือกกลุ่มลูกคา้ 
(Target) หรือการสร้างต าแหน่งสินคา้หรือจุดขายสินคา้ (Positioning) 

ปัจจยัด้านสังคม (Social Factor) ปัจจยัน้ีรวมถึงบุคคลอ่ืน ครอบครัว เพื่อน เพราะ
การด าเนินชีวิตของมนุษยไ์ม่สามารถอาศยัอยูค่นเดียวในสังคมได ้จะตอ้งอาศยัอยูร่วมกบับุคคลอ่ืน
ในสังคม ไม่วา่จะเป็นการอยูก่บัครอบครัว การอยูใ่นท่ีท างาน ซ่ึงสังคมมีส่วนเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั 
มีส่วนช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
ตวัอยา่งเช่น การตดัสินซ้ือสินคา้ระหวา่งท่ีไปจบัจ่ายคนเดียวกบัไปกบัเพื่อน การตดัสินใจจะแตกต่างกนั 

ครอบครัว เป็นผูที้่มีอิทธิพลต่อตวัผูบ้ริโภคมากที่สุด เพราะครอบครัวจะปลูกฝังและ
สร้างค่านิยม ทศันคติของบุคคลในครอบครัวให้เป็นแบบเดียวกนั ซ่ึงแต่ละครอบครัวจะมีลกัษณะ
หรือพฤติกรรมในการใชชี้วติแตกต่างกนั เช่น ครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพ ก็จะนิยมซ้ืออาหารปลอด
สารพิษหรือ ออแกนิคมาบริโภค ท าให้คนในครอบครัวเกิดความเคยชินและมองเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อ
การด าเนินชีวติ เม่ือเวลาไปซ้ือสินคา้ก็จะเลือกแต่สินคา้ท่ีปลอดสารพิษเป็นหลกั  

เพื่อน ผูบ้ริโภคมกัจะสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มเพื่อนก่อนการตดัสินใจซ้ือ เช่น การสอบถาม
เก่ียวกบัหมอ้ทอดไร้น ้ ามนัจากเพื่อนในกลุ่ม เป็นตน้ ท าให้เพื่อนมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใน
การซ้ือสินคา้ 
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จากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวไปลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน ซ่ึงภายหลงั
จากการตดัสินใจซ้ือแลว้ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินหลงัจากการซ้ือ และสั่งสมขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การประเมินเป็นประสบการณ์ ความเช่ือละทศันคติต่อสินคา้นั้น 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการรับรู้ถึงคุณค่าของสินคา้และ
บริการพบวา่ การรับรู้ไดถึ้งคุณค่าของสินคา้หรือบริการนั้นสามารถเกิดข้ึนไดห้ลาย ๆ ขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

2.1.3 กระบวนการในการตัดสินใจ  
กระบวนการในการตดัสินใจ ประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

 

 
ภาพที ่2.2 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค   
ท่ีมา: Kotler (1997) 
 

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) เม่ือผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้ ผูผ้ลิตสินคา้วางแผนการตลาดเพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ผา่นทฤษฎี 4P ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จ  าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 
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2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือผูบ้ริโภคสนใจหรือตอ้งการ
สินคา้ ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลในตวัสินคา้นั้น ๆ  ซ่ึงเจา้ของสินคา้ก็จะให้ขอ้มูลในตวัสินคา้
ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจากการคน้หา
ในขั้นตอนท่ี 2 ท่ีเพียงพอแลว้ก็จะประเมินสินคา้ โดยอาศยัคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ราคา คุณภาพ และ
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) หลงัจากการประเมินก็จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
นั้น ๆ 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรม
หลงัจากซ้ือสินคา้วา่พอใจหรือไม่พอใจ หากพอใจก็จะมีการซ้ือซ ้ าหรือการบอกต่อ ๆ กนั หากไม่พอใจ
ก็จะไม่มีการซ้ือซ ้ า 

จากแนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ สามารถใชว้ิเคราะห์เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าแนวคิดน้ีมาท าความเขา้ใจกลุ่มผูบ้ริโภค 
 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) มีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัตวัแปร 

ซ่ึงเป็นตวัก าหนดการตลาด (Market) และความต้องการซ้ือ (Demand) ของตลาด เช่น อตัรา
การเจริญเติบโตของการบริโภคเน้ือ ก็ข้ึนอยูก่บัจ  านวนประชากรและลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550)  

ในขณะที่ Schiffman and Wisenblit (2015) ไดก้ล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดประชากร
ท าไดโ้ดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามอาย ุรายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส 
ประเภทและขนาดของใชใ้นครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ตวัแปรเหล่านั้นมีวตัถุประสงคเ์ชิงประจกัษ์
และสามารถซักถามหรือสังเกตได้อย่างง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นักการตลาดจ าแนกผูบ้ริโภค
แต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มอายหุรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกนักบัระดบัชนชั้น
ทางสังคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค ์

ประชากรหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานส าหรับแบ่งส่วนการตลาด เพราะเป็นงาน
ท่ีก าหนดและวดั ผูว้ิจยัจึงก าหนดตวัแปรดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้
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2.2.1 เพศ (Sex) 
ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัมากในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทศันคติ โดย

บทบาทของผูห้ญิงและผูช้ายจะก าหนดตามสภาพสังคมและวฒันธรรม ท าให้บทบาทและกิจกรรม
ในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั (De Fleur, 1970) นอกจากน้ีนกัการตลาดมีความสนใจในผูบ้ริโภคท่ีเป็น
สตรีมากข้ึน เน่ืองจากจ านวนสตรีมีอ านาจการซ้ือในอตัราท่ีสูง และในปัจจุบนั สังคมมีการเปล่ียนแปลง 
จากเดิมมกัให้ความส าคญัชายมากกวา่หญิง เน่ืองจากเช่ือวา่ ผูห้ญิงควรอยูก่บับา้นดูแลลูก ต่อมาเม่ือ
กลุ่มชั้นกลางมีมากข้ึน ผูห้ญิงไดรั้บโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ท าให้โอกาสในการท างานมีมากข้ึน 
ท าและหลากหลายมากข้ึน (Rowbotham, 1997 อา้งอิงใน Carmouche and Kelly, 1997) 
 

2.2.2 อายุ (Age) 
อายุเป็นตวัแปรเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั การท่ีจะสอนผูท่ี้มีอายุต่างกนั

ใหเ้ช่ือฟังหรือเปล่ียนทศันคติจะมีความยากง่ายแตกต่างกนั ยิง่มีอายมุากก็จะสอนใหเ้ช่ือฟังใหป้รับเปล่ียน
ทศันคติหรือพฤติกรรมยากมากยิง่ข้ึน (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546) นอกจากน้ีช่วงอายกุ็มีผลต่อการซ้ือสินคา้
ยิ่งมีอายุมากข้ึนก็ท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั เช่นกลุ่มวยัรุ่นชอบทดลอง
ส่ิงใหม่ ๆ และชอบสินคา้แฟชัน่ วยัท างานชอบสินคา้ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่ีในการด าเนินชีวิต ส่วนรายการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ มากกวา่กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีส่วนใหญ่ไม่ไดท้  างานแลว้ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 87) 
 

2.2.3 การศึกษา (Education) 
การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากต่อประสิทธิภาพการส่ือสารของผูรั้บสารมีการศึกษา

และวิจยัออกไปหลายเร่ืองไดช้ี้วา่ การศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสาร 
แตกต่างออกไป เช่น บุคคลยิงมีการศึกษาสูงกวา่ก็จะมีความสนใจในการข่าวกวา้งขวางไม่ค่อยเช่ือ
อะไรง่ายๆ ตอ้งมีเหตุผลสนบัสนุนเพียงพอหรือผูมี้การศึกษาสูงมกัจะใชส่ื้อสาร ระดบัการศึกษาบางคร้ัง
จะบอกถึง การเรียนรู้ การรับรู้ของผูบ้ริโภค (Solomon, 1999) และมีการศึกษาสูงจะมีแนวโนม้จะบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 87) 
 

2.2.4 อาชีพ (Education) 
อาชีพเดียวกนัอาจจะมีแบบของการใชชี้วติต่างกนั แบบการใชชี้วิตคือ แบบแผนของ

การด ารงชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกในทางกิจกรรมความสนใจ และความคิดเห็น (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 
2546) อาชีพอาจจะเป็นเกณฑ์ท่ีมีความหมายมากกวา่รายได ้เพราะวา่จะเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ทศันคติ 
ความสนใจ และการด าเนินชีวติ เป็นผลลพัธ์ของพฤติกรรมการซ้ือท่ีหลากหลาย (Guiltian & Joseph, 1991) 
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2.2.5 รายได้ (Income) 
รายไดส้ร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคล ก็คือ รายไดข้องผูบ้ริโภคในการท่ีจะซ้ือและ

มีอ านาจในการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) รายไดข้อง
ครอบครัวรวมถึงการสะสมเงิน ซ่ึงจะมีผลต่ออ านาจในการซ้ือ รายไดเ้ป็นลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ท่ีนกัการตลาดให้ความส าคญัมาก เน่ืองจากสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดได้อย่าง
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี รายไดข้องครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายเงินและเวลาการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต อีกทั้ง ผูท่ี้มีรายไดต้  ่าจะไม่ให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพ เน่ืองจากตอ้งสนใจ
การท ามาหากินเล้ียงชีพมากกวา่ นอกจากน้ีรายไดแ้ละการบริโภคจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนผูบ้ริโภคก็จะบริโภคมากข้ึนดว้ยยกเวน้สินคา้ท่ีมีราคาถูก เช่น บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
อย่างไรก็ตามรายได้ก็มีผลกระทบต่อสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือด้วย (McConnell and Brue, 1999; 
Onkvisit and Shaw, 1994) 

โดยสรุปแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีพยายามช้ีให้เห็นถึงประเด็นของ
ความแตกต่างในด้านคุณสมบติัทางประชากรระหว่างบุคคลซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของคน ๆ นั้น
แตกต่างกนัออกไป นัน่ก็คือมองวา่คุณท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัก็จะมีความพฤติกรรม
ในการซ้ือหรือการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัออก 
 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการซ้ือ 
โชติกา ระโส (2555) กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีผลกัดนัให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ หรือเพื่อให้ไดม้าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 
หรือ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จเป็นไปตามท่ีตั้งใจไว ้

พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ (2545: 74) กล่าวถึงกระบวนการเกิดแรงจูงใจ หรือ Motivation 
Process วา่ จะเร่ิมจากการท่ีความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Needs) ดงันั้น
จึงท าให้เกิดความตึงเครียด (Tension) ซ่ึงส่ิงน้ี จะท าให้เกิดแรงขบั (Drive) ในตวับุคคล เพื่อให้เกิด
การแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการเพื่อสนองความตอ้งการนั้น และถ้าในทา้ยท่ีสุด ความตอ้งการนั้นไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ ความตึงเครียดก็จะลดลง 
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ภาพที ่2.3 โมเดลของกระบวนการจูงใจ  
ท่ีมา: พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ (2545: 7) 
 

ผูว้จิยัจึงขอกล่าวโดยสรุปว่า แรงจูงใจ คือ ปัจจยัในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นพลงัแรงกระตุน้
ภายในของแต่ละบุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการปฏิบติั เพื่อลดความเครียด เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการ ถา้เป็นแรงจูงใจในการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูปั่จจยั
ดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลในเชิงจิตวทิยา ไม่วา่จะเป็นส่ิงจูงใจ ดา้นอารมณ์หรือดา้นเหตุผล 

1. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional Product Buying Motives) การชกัจูงผูบ้ริโภคให้ซ้ือ
สินคา้และบริการโดยไม่คาดคิดมาก่อน(Schiffman and Kanuk.1994) มกัข้ึนอยูก่บัอารมณ์ ความรู้สึก 
และความเช่ือท่ีซ่ึงมีความรัก ความรู้สึกผิด หรือความกลวัเป็นแรงขบัเคล่ือน ปราศจากการคิดเชิงตรรกะ
และการคิดอยา่งละเอียดรอบคอบ เช่น การแสดงถึงสถานะทางสังคม การเลียนแบบผูอ่ื้น การแสดง
ความรู้สึกแก่ครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน  

2. แรงจูงใจด้านเหตุผล (Rational Product Buying Motives) เป็นแรงจูงใจที่ผ่าน
การไตร่ตรองและมีเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ (Schiffman and Kanuk, 1994) มกัเป็นสินคา้และบริการท่ี
มีคุณภาพ ราคาค่อนขา้งสูง และมีความคุม้ค่า รวมไปถึงสามารถช่วยประหยดัเวลาหรือเงินได ้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาประยุกตก์บังานวิจยัฉบบัน้ี
ในดา้นการจูงใจจิตวทิยา และดา้นเหตุผล วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ตลอดจนน ามาใชใ้นการออกแบบสอบถามและอภิปรายผล รวมทั้งน ามาก าหนดขอ้เสนอแนะท่ีได้
จากการวจิยั 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 
จากการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ ไดม้ีผูใ้ห้ความหมายและแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัทฤษฎี

การรับรู้ ดงัน้ี 
ดวงกมล ทองอยู ่(2559: 2) การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตท าความเขา้ใจ

ส่ิงแวดลอ้มโดยผา่นประสาทสัมผสั ส่ิงแวดลอ้มในที่น้ีอาจจะเป็นบุคคลหรือวตัถุก็ได ้แต่การรับรู้
ทางสังคม (Social Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ รู้จกัและเขา้ใจบุคคลที่อยู่รอบตวัเรา การรับรู้
ทางสังคมจึงเป็นความพยายามของบุคคลที่จะท าความเขา้ใจพฤติกรรมสังคมของผูอ่ื้นเพื่อที่จะมี
ปฏิสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Darryl Seland (2016) กล่าววา่ ในทางจิตวิทยาไดนิ้ยามถึงการรับรู้ไวว้า่ การจดจ าและ
การตีความขอ้มูลทางประสาทสัมผสัของเราเช่นเดียวกบัวิธีท่ีเราตอบสนองต่อขอ้มูล นอกจากน้ี Kenda 
Cherry (2019) กล่าววา่ การรับรู้เป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัของเราเก่ียวกบัโลกรอบตวัของเรา 
และเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัถึงการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม และการกระท าเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า
เหล่านั้น ซ่ึงจะกระท าโดยผา่นกระบวนการรับรู้ เราไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัและองคป์ระกอบ
ของส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัในการอยูร่อดของเรา  

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ การรับรู้คือการแปลความท่ีบุคคลไดรั้บจากการสัมผสัจนเกิด
ประสบการณ์ และแปลความหมายหรือตีความจากส่ิงเร้าท่ีรับเขา้มาผา่นการวิเคราะห์โดยการส่งไป
ยงัสมอง เพื่อแปลความของกระบวนการรับรู้ โดยอาศยั การคิด ความรู้สึก ความจ า การเรียนรู้ และ
การตดัสินใจ ซ่ึงการรับรู้จะเกิดข้ึนไดต้ามขั้นตอนของกระบวนการดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ส่ิงเร้า (Stimulus)  มากระทบผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 
ขั้นท่ี 2 กระแสประสาทสัมผสั ซ่ึงมีระบบสั่งการอยูท่ี่สมอง เพื่อสั่งใหเ้กิดการรับรู้ 
ขั้นท่ี 3 การแปลความจากสมอง ซ่ึงจะอาศยัความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ 

และท าใหเ้กิดการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเขา้มา 
 

2.4.1 องค์ประกอบของการรับรู้ 
การรับรู้ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ หลายประการ เช่น ส่ิงเร้า ไดแ้ก่ วตัถุ แสง เสียง กล่ิน 

รสต่าง ๆ ผา่นอวยัวะรับสัมผสั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน ผวิหนงั ซ่ึงอวยัวะเหล่าน้ีเป็นตวักลางสัมผสัแลว้
ส่งต่อกระแสประสาทไปยงัสมองส่วนกลางเพื่อการแปลความหมายต่อไป หากผูรั้บการสัมผสันั้น
มีประสบการณ์ มีการรู้จกั ก็จะท าให้การแปลผลการรับรู้นั้นดีข้ึน รวมถึงค่านิยม ทศันคติ ความตั้งใจ 
สภาพจิตใจ อารณ์ ความสามารถทางสติปัญญาก็จะท าใหรั้บรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
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2.4.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของการรับรู้ยงัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือลกัษณะของผูรั้บรู้ กบัลกัษณะ

ของส่ิงเร้า (ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย, 2556) 
 ลกัษณะของผูรั้บรู้ พิจารณาจากการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงใดก่อนหรือหลงั มากหรือ

นอ้ย อยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผูรั้บรู้ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น 
คือดา้นกายภาพ กบัดา้นจิตวทิยา 

1. ดา้นกายภาพ หมายถึง อวยัวะสัมผสั เช่น หู ตา จมูก และอวยัวะสัมผสัอ่ืน ๆ ปกติ
หรือไม่ มีความรู้สึกรับสัมผสัสมบูรณ์เพียงใด เชน้ หูตึง ตาเอียง ความชรา การตายดา้นของการสัมผสั 
ถา้มีความผดิปกติหรือหยอ่นสมรรถภาพก็จะท าให้การสัมผสัผิดไปดว้ย ความสมบูรณ์ของอวยัวะรับ
สัมผสั จะท าให้การรับรู้นั้นรับรู้ไดดี้  การรับรู้บางอยา่งอาจจะเกิดจากการท างานร่วมกนัของอวยัวะ 
2 อยา่ง เช่น การดูโทรทศัน์ ซ่ึงจะไดย้นิเสียงและภาพไปพร้อม ๆ กนั จากการรับรู้ผา่นทางอวยัวะตา
และหู แต่การรับรู้ทางกายภาพมีขอบเขตความสามารถในการรับรู้คือขอบเขตทางธรรมชาติในการรับรู้
ของคน เช่น แสงท่ีมีความเขม้มาก วตัถุขนาดเล็กท่ีมองไม่เห้นดว้ยตาเปล่า คล่ืนวิทยุ เป็นตน้ ดงันั้น
ลกัษณะของผูรู้้ดา้นกายภาพหรือสรีระวิทยาของบุคคลท่ีสมบูรณ์ก็จะท าใหก้ารรับรู้สามารถแปลออกมา
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นจิตวิทยาของคนมีอิทธิพลต่อการรับรู้นั้นอย่างมาก เพราะ
การรับรู้เป็นส่ิงท่ีเลือกสรรแลว้ เลือกท่ีจะสัมผสั เลือกเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการ และแปลความหมายใหเ้ขา้
กบัตวัเองโดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิมความตอ้งการ ทศันคติ ภาวะทางอารมณ์และลกัษณะวฒันธรรม 
การรับรู้ของบุคคลจึงแตกต่างตามคุณสมบติัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม 

 ลกัษณะของส่ิงเร้า ลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงเร้าก่อให้เกิดการรับรู้แก่บุคคลไดต่้างกนั 
เช่น ส่ิงเร้าท่ีมีความเขม้กวา่ มีการเปล่ียนแปลง มีการเกิดซ ้ าบ่อย ๆ จะกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ไดดี้ หรือ
รวดเร็ว 
 
 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่าทีลู่กค้ารับรู้ 
คุณค่า คือ การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บจากส่ิงท่ีให้ไป ส่ิงท่ีพวกเขาได้รับ 

อาจเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ในการใชส้อย ในขณะท่ีส่ิงท่ีพวกเขาให้ไปนั้นคือทุนท่ีเสียไป 
หรือเป็นการเสียสละ (Suryadi, Suryana, Komaladewi, & Sari, 2018) 

อนุศรา อะหวงั ให้ความหมายของ Perceived Value คือ คุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้เกิดได้จาก
ความพอใจต่อราคา ณ ระดบัคุณภาพในปัจจุบนั และความพอใจต่อคุณภาพ ณ ราคาปัจจุบนัหมายความถึง
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ระดบัการรับรู้ในคุณค่าของผูบ้ริโภคเทียบกบัราคาท่ีจ่ายไป เป็นการพิจารณาคุณค่าส่วนเพิ่มท่ีองค์กร
ใส่ลงไปในสินคา้หรือบริการ ผสมผสานกบัขอ้มูลดา้นราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบ
ระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ส าหรับคุณภาพสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ เราคาดหวงัความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งการรับรู้ในคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนและความพึงพอใจของลูกคา้ (อนุศรา อะหวงั, 2554) 

Zeithalmal ใหค้วามหมายของคุณค่าท่ีรับรู้คือ การประเมินภาพรวมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ตามแนวคิดของส่ิงที่ไดม้ากบัส่ิงท่ีตอ้งเสียไป แมว้่าส่ิงที่ไดรั้บมานั้นจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล เช่นบางคนอาจตอ้งการปริมาณ, คุณภาพสูง, ความสะดวกสบายอ่ืน ๆ 
และส่ิงท่ีให้ไปนั้นแตกต่างกนัไป (เช่น บางคนมีความกงัวลเฉพาะเร่ืองเงินท่ีตอ้งเสียไป บางคนกงัวล
เร่ืองเวลาและความยุง่ยากท่ีจะเกิดข้ึน) คุณค่าท่ีรับรู้ประกอบไปดว้ยการแลกเปล่ียนท่ีมีส่วนประกอบหลกั 
คือ การใหไ้ปและการไดก้ลบัมา (Zeithaml, 1988) 

เน่ืองจากความหมายของคุณค่าท่ีรับรู้ของลูกคา้นั้นยงัมีความหลายอยูม่าก และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ค าจ  ากดัความท่ีใชล้ว้นมีความหมายแตกต่างกนัมาก (Woodruff, 1997: 141) 
แต่ค  านิยามจะมีส่ิงที่ให้ความส าคญัคือค าว่า คุณค่า ซ่ึงเป็นการรับรู้ของลูกคา้ผา่นการแลกเปล่ียน 
ท่ีอาจจะเป็นเร่ืองเงินที่เสียไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์ หรือรวมถึงเวลาที่เสียไปด้วย คุณค่ามี
ความเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั หากสามารถส่งมอบการแลกเปล่ียนท่ีดีกวา่ระหวา่งผลประโยชน์และ
การเสียสละในดา้นของผลิตภณัฑ์และการบริการ เช่นสามารถเสนอคุณค่าท่ีดีกว่าของบริษทัคู่แข่ง
ไดจ้ะช่วยใหบ้ริษทัสร้างความสามารถทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืได ้(Eggert & Ulaga, 2002) 

ผูว้ิจยัขอสรุปความหมายของ คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ในบริบทของการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียว์า่ 
การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ท่ีเกิดการแลกเปล่ียนระหวา่งส่ิงท่ีไดรั้บจากการซ้ือกบัตน้ทุนท่ีเสียไป ไม่วา่
จะไปตน้ทุนในรูปของเงิน เวลา และสภาพจิตใจ 
 
 

2.6 ความหมายของเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 
ปัจจุบนัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยกระแสการดูแล

สุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภคไดรั้บความนิยมมากข้ึนและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากความนิยมในการรับประทานอาหารประเภทอินทรีย ์(ดุสิตโพล, 2563) โดยก่อนหนา้น้ีผูบ้ริโภค
ทั้งหลายต่างมองประเด็นอาหารสุขภาพไปในเชิงของพืช ผกั ผลไม ้เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ผกัอินทรีย ์
ขา้วกลอ้ง ขา้วงอก เป็นท่ีตน้ แต่ส่ิงน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมกัมองขา้มคือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์หรือท่ีเรียกวา่ เน้ือสัตว์
ออแกนิค ซ่ึงเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์ะตอ้งเป็นการแปรรูป หรือผลิตออกมาจากปศุสัตวอิ์นทรีย ์(Organic 
livestock) 
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ปศุสัตวอิ์นทรีย ์(Organic livestock) คือระบบการจดัการการผลิตปศุสัตวท่ี์มีความสัมพนัธ์
กลมกลืนระหวา่งผืนดิน พืช และสัตวท่ี์เหมาะสม เป็นไปตามสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว ์ท่ีท าให้
เกิดความเครียดต่อสัตวน์้อยท่ีสุด ส่งเสริมให้สัตวมี์สุขภาพดี เน้นการป้องกนัโรคอาศยัการจดัการ
ฟาร์มท่ีดี หลีกเล่ียงการใชย้าและสารเคมี (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554)  

หลกัส าคญัของปศุสัตวอิ์นทรีย ์มีดงัน้ี 
1. สัตวท่ี์กินพืช จะตอ้งมีพื้นท่ีกลางแจง้ให้สามารถใช้วิถีตามธรรมชาติได ้จะตอ้งมี

แปรงหญา้ใหส้ัตวไ์ดแ้ทะเล็ม 
2. แหล่งท่ีมาของสัตว ์ตอ้งเกิดในฟาร์มหรือจากพอ่แม่พนัธ์ุท่ีมีการจดัการตามระบบ

เกษตรอินทรีย ์
3. อาหารสัตว ์ตอ้งประกอบดว้ยวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มาจากแหล่งเกษตรอินทรีย ์ท่ีไม่ใช้

สารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือสารปรุงแต่ง และไม่ใช่พืชดดัแปลงพนัธุกรรม ในปริมาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
ของน ้ าหนกัแห้งส าหรับสูตรอาหารส าหรับสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของน ้ าหนกัแห้ง
ส าหรับสูตรอาหารส าหรับสัตวก์ระเพาะเด่ียว มีสารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ต่อสุขภาพ
และสวสัดิภาพของสัตว ์

4. การจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์มีการป้องกนัโรค และใหส้ัตวส์ร้างภูมิตา้นทานโรคตาม
ธรรมชาติ หากสัตวเ์จบ็ป่วยจะตอ้งใหย้าปฏิชีวนะเท่าท่ีจ  าเป็นและตอ้งไดรั้บการดูแลจากสัตวแ์พทย ์

5. การจดัการฟาร์ม มีการดูแลการจดัการฟาร์มอยา่งเอาใจใส่ สภาพแวดลอ้มและโรงเรือน
ตอ้งเหมาะสมกบัประเภทและจ านวนสัตว ์ไม่แออดั ไม่ท าให้สัตวเ์กิดความเครียด มีน ้ าสะอาด 
มีการระบายอากาศตามธรรมชาติอยา่งเพียงพอ การจดัการตอ้งไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม แหล่งน ้า ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน พื้นโรงเรือน และวสัดุรองพื้น ตอ้งไมล่ื้น สะอาด แห้ง สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมไม่ควร
มีคอกขงัเด่ียว สัตวปี์กตอ้งไม่ขงัในกรงตบั 

6. การก าจดัของเสีย ตอ้งไม่ท าลายทรัพยากรดินและแหล่งน ้ าทั้ งผิวและใต้ดิน  
มีการหมุนเวยีนของธาตุอาหารท่ีเหมาะสม 

เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(Organic) คือ ช้ินส่วนของร่างกายสัตวท่ี์มนุษยน์ ามาบริโภคเป็นอาหาร 
ซ่ึงสัตวเ์หล่านั้นจะตอ้งมาจากการเพาะเล้ียงดว้ยวตัถุดิบแบบปลอดสารพิษ ท่ีผูเ้ล้ียงสัตวจ์ะตอ้งใส่ใจ
ในทุกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ไม่วา่ดิน น ้า อากาศ คุณภาพชีวติของสัตว ์ 
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2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ยงัไม่มีงานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
แต่มีงานวิจยัเก่ียวกบัการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออแกนิค และผกัออแกนิค ซ่ึงสามารถศึกษา
ผลการวจิยัในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวจิยัดงัน้ี  

นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค
ในร้านคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ
ระหวา่ง 25 ถึง 34 ปี ประกอบอาชีพพยาบาล มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และสถานภาพโสด ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่เพศหญิงและเพศชายมีความตอ้งการ
บริโภคผกัปลอดสารพิษเท่าเทียมกนั ส่วนผูบ้ริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายไดต้่อเดือนและสถานภาพ
ครอบครัว  มีความตอ้งการบริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีแตกต่างกนั แหล่งท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่
คือร้านคา้เพื่อสุขภาพและรองลงมาคือซุปเปอร์มาร์เก็ต  

อริศรา รุ่งแสง (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหวา่ง 35 ถึง 44 ปี ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
ซ่ึงมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท และมีสถานภาพสมรส โดยที่ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

รัตนา สีดี (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองความตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
พบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัอาหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือมากท่ีสุด ในส่วนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
พบวา่ ระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารอินทรียท่ี์แตกต่างกนั และในส่วนของเพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดไ้ม่มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารอินทรียท่ี์แตกต่างกนั 

กานต์สินี แสนประสิทธ์ิ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง 
ความเช่ือถือและค่านิยมของผูบ้ริโภค ต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติส าหรับใชก้บัร่างกาย
ของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าแตกต่างกนั ทางดา้นอายุ และรายไดม้ากท่ีสุด และ
ยงัมีความเช่ือถือในความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติส าหรับใช้กบัร่างกายของผูบ้ริโภคและ
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติส าหรับใชก้บัร่างกาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อรอนงค ์พึ่งชู และเพญ็จิรา คนัธวงศ ์(2557) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และ
อิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออแกนิคร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานี พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจ
ในการซ้ือสินคา้ (Buying Motivation) ปัจจยัการประเมินฟาร์ออแกนิค (Assessment of Statements 
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about Organic Farming) ปัจจยัการส่ือสารความพิเศษอินทรีย ์(Communication of Organic Distinctiveness) 
ปัจจยัสุขภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Healthy and Environmentally Friendly) มีอ านาจต่อ
การพยากรณ์ความตั้งใจซ้ืออาหารออร์แกนิคของผูบ้ริโภคของร้านคา้ออร์แกนิค A ในจงัหวดัปทุมธานี 

ชุมพร โนทา และเพญ็จิรา คนัธวงศ ์(2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพสูงตราสินคา้A ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจยัภาพลกัษณ์ฉลากสินคา้ของบริษทั 
ภาพลกัษณ์ทางสังคม การรับรู้คุณภาพ การรับรู้ในตราสินคา้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ราคาสินคา้ 
ระดบับน ความรู้สึกภาคภูมิใจ การควบคุมการส่ือสาร และการส่ือสารแบบบอกต่อ ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพสูงตราสินคา้ Aของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร โดยท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของผูบ้ริโภคจ านวน 340 ชุด และจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ มีเพียงปัจจยั ราคาสินคา้ระดบับน (β = 0.399), การส่ือสารแบบ
บอกต่อ (β = 0.177) และการรับรู้ในตราสินคา้ (β = 0.161) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือ 
ในระดบัร้อยละ 65.9 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

Zander, Risius, Feucht, Janssen, and Hamm (2018) ไดท้  าวิจยั ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าอยา่งย ัง่ยนื: 
ผลกระทบของการรับรู้ของผูบ้ริโภคและการตั้งค่าของผูบ้ริโภคส าหรับการส่ือสารการตลาดท่ีมีแนวโนม้
ในเยอรมนี พบวา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและประเทศตน้ก าเนิดพิสูจน์แลว้วา่มีความเก่ียวขอ้งเล็กนอ้ย
กบัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีสัมภาษณ์ แน่นอนวา่คุณลกัษณะเช่นความสดใหม่รสชาติและราคามกัสูงข้ึน 
เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภครายยอ่ยท่ีสนใจในเร่ืองความย ัง่ยืนของอาหารมกัขาด
ความรู้เร่ืองการเล้ียงปลาและผลิตภณัฑ ์ดงันั้นการส่ือสารความย ัง่ยนืในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจึงเป็น
เร่ืองท่ีทา้ทายและการพฒันาของตลาดน้ีจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการร่วมกนัในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด
โดยภาคการคา้ปลีกในฐานะนกัแสดงหลกั 

Cembalo, Caracciolo, Lombardi,Giudice, Grunert, and Cicia (2016) ไดว้ิจยัปัจจยั
ก าหนดทศันคติต่อผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเป็นมิตรต่อสัตว ์พบวา่ คุณค่าของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการอยู่
เหนือตนเองมีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัทศันคติดา้นสวสัดิภาพสัตวโ์ดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกอาหารอยา่งชดัเจน ยิ่งไปกวา่นั้นผลการศึกษายงับ่งช้ีว่า ปัจจยัก าหนดความวิตก
กงัวลของสัตวใ์นการเลือกอาหารนั้นอาจเก่ียวขอ้งกบัความกงัวลส่วนบุคคลเก่ียวกบัปัญหาความปลอดภยั
ของอาหาร 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ท าให้ทราบแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร 
การรับรู้ของผูบ้ริโภค แรงจูงใจ และคุณค่าท่ีรู้คา้รับรู้มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงสามารถน ามาใช้
ก าหนดกรอบแนวความคิด ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
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แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดน้ ามาใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี 
1. แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ อา้งอิงทฤษฎีของ Rowbotham (n.d. อา้งอิงใน Carmouche 

& Kelly,1997) ในการตั้งแบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้
ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของบุคคล โดยกรอบอา้งอิงความคิดเหล่าน้ี ท าให้เกิดความแตกต่างในเร่ือง
ของความรู้ ความคิด และทศันคติ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารของนายปิยะนันท์ บุญณะโยไทย 
ในการตั้งแบบสอบถาม เพื่อท าความเขา้ใจในกระบวนการรับรู้ของผูซ้ื้อ เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูว้ิจยั
แปลความ ระหวา่งความเขา้ใจ การคิด ความรู้สึก และการตดัสินใจ ของกระบวนการรับรู้ของผูซ้ื้อ 
วา่การรับรู้ของผูซ้ื้อจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ อา้งอิงทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ท่ีไดจ้ดัล าดบั
ความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 5 ขั้น แต่ในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชล้ าดบัความตอ้งการของของทฤษฎีมาสโควใ์นขั้นท่ีหน่ึง 
และขั้นที่สอง คือความตอ้งการทางกาย คือ อาหาร ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
เพราะเป็นปัจจยัส่ีในการด ารงชีวิต เน่ืองจากเน้ือสัตวเ์ป็นวตัถุดิบหลกัท่ีมนุษยน์ ามาประกอบอาหาร
ในการด ารงชีวิต ซ่ึงน ามาใชใ้นการตั้งแบบสอบถามเพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และขั้นที่สอง คือความตอ้งการด้านความปลอดภยั ซ่ึงผูบ้ริโภคจะใช้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในขั้นท่ีหน่ึงแล้วนั้น ผูบ้ริโภคยงัต้องการความปลอดภยัต่อสุขภาพโดยการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าและโภชนาการในการรับประทานเน้ือสัตวป์ลอดสารพิษ จากความตอ้งการ
ในขั้นน้ีน าไปสู่การตั้งแบบสอบถามเพื่อประเมินผล พฤติกรรมในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

4. แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ อา้งอิงแนวคิดของอนุศรา อะหวงั โดยคุณค่าท่ี
นบัรู้เก่ียวกบัเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์คือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการซ้ือหรือรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
แลว้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ภายใตต้น้ทุนท่ีผูบ้ริโภคเสียไป นั้นก็คือรายจ่าย ความรู้ การสูญเสียเวลา 
และการคาดหวงัในคุณค่า จึงน าไปสู่การตั้งค  าถามเพื่อประเมินผลคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

5. แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค อา้งอิงแนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
มาท าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่ผูบ้ริโภคนั้นมีพฤติกรรมในการท าการคน้หา 
การซ้ือ และการใช ้โดยการคาดการเพื่อตอบสนองความตอ้งการในแต่ละบุคคลเพื่อใชเ้ป็นตวัก าหนด
ตวัแปรเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
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2.8 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
ภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 
 

2.9 สมมติฐานงานวจิยั 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีงานวจิัย 

 
 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยัไวเ้ป็นส่วน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1  รูปแบบงานวิจยั 
3.2  ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
3.6  ระยะเวลาในการวจิยั 

 
 

3.1 รูปแบบการวจิัย 
ในการด าเนินการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั 
(Methodology) ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระเบียบวิธีการวจิยัหรือกระบวนการ
วธีิวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวธีิวิจยั
หรือกระบวนวธีิการวจิยัดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินการศึกษา โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

 
3.1.1 การวจัิยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
ส าหรับการก าหนดระเบียบวธีิการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวจิยั (Methodology)โดยการ

ใชก้ระบวนวธีิการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ดว้ยกระบวนวิธีการวิจยัเชิงเอกสาร(Documentary 
Research) นั้น โดยเบ้ืองตน้ทางผูศึ้กษาไดด้ าเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวน
วิธีการวิจยั (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ดว้ยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.1.2 การส ารวจ (Survey) 
ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (methodology)โดยการใช้

กระบวนวธีิการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม ลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยใช้ค  าถามเหมือนกนัทุกคน เป็นการส ารวจแบบปลายปิด เน่ืองจากเป็นงานวิจยั
ท่ีตอ้งการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถพิสูจน์และอา้งอิง
ไดต้ามแนวทางวิทยาศาสตร์ ดงันั้นขอ้ดีของงานวิจยัเชิงปริมาณคือ สามารถใช้อธิบายหรือท านาย
พฤติกรรมของบุคคลในภาพกวา้ง 
 
 

3.2 ประชากรทีศึ่กษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มเจเนอเรชนั เอ็กซ์ (Generation X) และ

เจเนอเรชนั วาย (Generation Y) เพศชายและหญิงที่อาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 
5,676,648 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) 
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตวัอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชัน เอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชัน วาย 

(Generation Y) ทั้งโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 
เป็นการเลือกตวัอย่างโดยไม่ค  านึงว่าตวัอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากนอ้ยเท่าไร โดยใช้
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงหน่วยตวัอยา่ง
ในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กนั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มเจเนอเรชนั เอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชัน 
วาย (Generation Y) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช ้Yamane (1967) ซ่ึง
มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ 10 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5,676,648 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2561) ซ่ึงสามารถหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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n = N
1+N(e)2 

 
โดยท่ี n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
 N = ขนาดประชากร  
 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

 

แทนค่าในสูตร n = 5,576,648
1+5,576,648(0.1)2 

 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละจาก

การศึกษาคน้ควา้ตามแนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็น
เคร่ืองมือเชิงปริมาณ โดยอาศยัแบบสอบถามค าถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมี
ตวัเลือกและค าถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เคร่ืองมือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน 
ดงัน้ี (ภาคผนวก ข) 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demography) มีลกัษณะค าถาม แบบมีตวัเลือก 
สามารถเลือกไดเ้พียงแค่ 1 ขอ้ (Multiple Choice)  

ส่วนท่ี 2-4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร / แรงจูงใจในการซ้ือ / คุณค่าท่ีรับรู้ของ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ซ่ึงนกัวิจยัเป็นผูพ้ฒันาแบบสอบถามเอง โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรวดั Likert 
Scale โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

วธีิการใหค้ะแนน 
การก าหนดใหข้อ้มูลท่ีอยูใ่นระดบั Likert Scale มีวธีิการใหค้ะแนนดงัน้ี 
ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5 
เห็นดว้ย   4 
ไม่แน่ใจ                            3 
ไม่เห็นดว้ย                       2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่           1 
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การแปรผลคะแนนแบบวดัความพึงพอใจที่ได้รับ คณะผูว้ิจยัได้น าคะแนนการวดั
ความพึงพอใจมาก าหนดค่าเฉล่ียประสบการณ์ออกเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาจากช่วงคะแนนแต่ละระดบั
จากค่าอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
 

อนัตรภาคชั้น = ค่าพิสัย
จ านวนชั้น

 = 5-1
5  

 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าว น ามาก าหนดช่วงคะแนนและแปลผลดงัน้ี 
4.21-5.00 หมายถึง มีการรับรู้ข่าวสาร/แรงจูงใจในการซ้ือ/คุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตว์

อินทรียใ์นระดบัมากท่ีสุด 
3.41-4.20 หมายถึง มีการรับรู้ข่าวสาร/แรงจูงใจในการซ้ือ/คุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตว์

อินทรียใ์นระดบัมาก 
2.61-3.40 หมายถึง มีการรับรู้ข่าวสาร/แรงจูงใจในการซ้ือ/คุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตว์

อินทรียใ์นระดบัปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง มีการรับรู้ข่าวสาร/แรงจูงใจในการซ้ือ/คุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตว์

อินทรียใ์นระดบันอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง มีการรับรู้ข่าวสาร/แรงจูงใจในการซ้ือ/คุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตว์

อินทรียใ์นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) ลกัษณะค าถาม 
แบบมีตวัเลือก สามารถเลือกไดเ้พียงแค่ 1 ขอ้ (Multiple Choice) ซ่ึงนกัวจิยัเป็นผูพ้ฒันาแบบสอบถามเอง  

ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended) 
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3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ผล 
 

3.4.1 เกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 204 คน โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดงัน้ี 
 การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability Sampling) และเก็บขอ้มูลด้วยการเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยสุ่มเลือกผูใ้ชบ้ริการซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านโครงการหลวง และตลาดสด  

 จากนั้นจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด
โควตาในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านโครงการหลวง และตลาดสด จ านวน
ทั้งส้ิน 204 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะ
กลุ่มผูใ้ช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านโครงการหลวง และตลาดสด แล้วจึงเก็บขอ้มูลจากการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ จนไดแ้บบสอบถามครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้

 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - ธนัวาคม 2563 
 

3.4.2 การวเิคราะห์ผล 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี 
 ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว้จะท าการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 การลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาเปล่ียนสภาพ

ขอ้มูล (Data) เป็นสารสนเทศ (Information) ตามรหสัท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้แลว้จึงน ามาบนัทึกลง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล  

 ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามสมมติฐานที่ตั้งไวด้้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) 
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3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

วเิคราะห์ผลส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)โดยมีรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซ่ึงถามเก่ียวกบั “ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์” 

มาแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) แลว้น าเสนอในรูปของตาราง และความเรียง 
2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2-4 ซ่ึงถามเก่ียวกบั” การรับรู้ข่าวสาร/แรงจูงใจ

ในการซ้ือ/คุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตวอิ์นทรีย”์ โดยตรวจนบัคะแนน แลว้น าค่าท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ไปหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ตามปัจจยัในแต่ละดา้น และ
จดัระดบัคะแนนโดยใชเ้กณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ขอบเขตของคะแนนเฉล่ีย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคนอ่ืน ๆ, 2548: 149)  

3. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 5 ซ่ึงถามเก่ียวกบั “พฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing 
Behavior)” ของผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 
แลว้น าเสนอในรูปของตาราง และความเรียง  

4. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการน าผลขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใชใ้นการอา้งอิงการรับรู้ของประชากร โดยการใชเ้คร่ืองมือใน
การวดัท่ีทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(Hypothesis Testing) ในการยนืยนัในส่ิงท่ีทางผูว้จิยัตั้งขอ้สมมติฐาน
ข้ึนมาวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงจะมีการใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2544: 178) 
 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดย

ใช้วิธีทดสอบค่า t-test (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550: 109) และการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ F-test โดยวิเคราะห์ตวัแปรทางเดียว (One – Way ANOVA) กรณีท่ี
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั กรณีพบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการหาตวัแปร
ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ Fisher’s Least Significant Difference 
(กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2546: 333) และกรณีท่ีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ใช้ค่า Brown-
Forsythe (β) ในการวิเคราะห์ (ภาณุมาส ตมัพานุวตัร, 2551) กรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ จ  าท าการทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดูว่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใช้วิธี Dunnett’s (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546: 333)  

 สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Person product moment correlation coefficient) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546: 333) 
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โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะมีค่าระหวา่ง -1 < r <1 ความหมายของค่า r (กลัยา  
วานิชยบ์ญัชา, 2546: 437) 

ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  
ค่า r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ค่า r มีค่าเขา้ใกล้เลข 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมี

ความสัมพนัธ์กนัมาก 
ถา้ r = 0 แสดงวา่ X และ Y  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ถา้ r เขา้ใกลเ้ลข 0 แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย (Salking, 2000: 208) 

 
ตารางที ่3.1 แสดงความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ค่าระดับความสัมพนัธ์ ค่าระดับความสัมพนัธ์ 
0.81 - 1.00 สูงมาก 
0.61 - 0.80 ค่อนขา้งสูง 
0.41 – 0.60 ปานกลาง 
021 – 0.40 ค่อนขา้งต ่า 
0.01 – 0.20 ต ่ามาก 

 
 
3.6 ระยะเวลาในการวจิัย 

ระยะเวลาท่ีใชศึ้กษา ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563-ธนัวาคม 2563 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ช้บริการท่ีเลือกซ้ือสินคา้อาหารประเภทเน้ือสัตว ์จ  านวน 
214 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) หรือแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเพียงคร้ังเดียว (Cross-Sectional Design) โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ข่าวสารกบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของแรงจูงใจในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครร มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน 
ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demography) 
4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4.5 การวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย

ของการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัก าหนดสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ไวใ้นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
n แทน จ านวนผูบ้ริโภค 
X̅ แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน ค่าสถิติ Independent Samples t – Test 
Sig. แทน นยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 
* แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 
 

4.1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demography) 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลด้านคุณลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยน ามาวิเคราะห์แจกแจงจ านวน ความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทั้งหมด 214 คน แบ่งเป็นเพศชาย 94 คน 
เพศหญิง 120 คน โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 22-39 ปี หรือช่วง เจเนอเรชนั วาย คิดเป็นร้อยละ 
75.2 ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.6 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มากกวา่ 40,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.4 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 94 43.9 
หญิง 120 56.1 

รวม 214 100.0 
 

จากตาราง 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 
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ภาพที ่4.1 เพศของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่4.2 ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
22 – 39 ปี (เจเนอเรชนั วาย) 161 75.2 
40 ปี ข้ึนไป (เจเนอเรชนั เอก็ซ์) 53 24.8 

รวม 214 100.0 
 

จากตาราง 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 22 – 39 ปี (เจเนเรชนั วาย) 
จ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 และ 40 ปี ข้ึนไป (เจเนอเรชนั เอก็ซ์) จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.8 
 

 
ภาพที ่4.2 ช่วงอายขุองผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่4.3 ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 19 8.9 
ปริญญาตรี 108 50.5 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

81 
6 

37.9 
2.8 

รวม 214 100.0 
 

จากตาราง 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 

 
ภาพที ่4.3 ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่4.4 ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอาชีพ 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 29 13.6 
พนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง 134 62.6 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

44 
7 

20.6 
3.3 

รวม 214 100.0 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ 
ลูกจา้ง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/ 
คา้ขาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 และล าดบัสุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษาจ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 
 

 
ภาพที ่4.4 อาชีพของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่4.5 ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20,000 บาท 22 10.3 
20,001 – 40,000 บาท 64 29.9 
40,001 – 60,000 บาท 65 30.4 
มากกวา่  60,000  บาท 63 29.4 

รวม 214 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียอยู่ที่  
40,001 – 60,000 บาท 20,001 – 40,000 และ มากกวา่ 60,000 บาท จ านวน 65 คน 64 คน และ 63 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 30.4, 29.9 และ 29.4 ตามล าดบั และอนัดบัสุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน
ต ่ากวา่  20,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
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ภาพที ่4.5 ระดบัรายไดต่้อเดือนของผูบ้ริโภค 
 
 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารเน้ือสัตว์อินทรีย์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
ข่าวสาร และขอ้มูลท่ีท่านไดรั้บจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือสัตวอิ์นทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

3.47 0.865 มาก 

เน้ือสัตวท่ี์ไดค้  ารับรองจากส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียท์  าให้
แน่ใจวา่สินคา้นั้นปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง 

3.74 0.785 มาก 

ท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์พราะมีความเช่ือวา่ปลอดภยัสูง 3.67 0.887 มาก 
รวม 3.63 0.597 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 มีการถามถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเน้ือสัตว์

อินทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัเน้ือสัตวอิ์นทรียร์ะดบัการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.06 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 
0.597 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เน้ือสัตวท่ี์ไดค้  ารับรองจากส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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ท าใหแ้น่ใจวา่สินคา้นั้นปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง มีระดบัการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74 รองลงมา
คือท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์พราะมีความเช่ือวา่ปลอดภยัสูง มีระดบัการรับรู้มาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.67 
และข่าวสาร และขอ้มูลท่ีท่านไดรั้บจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเน้ือสัตวอิ์นทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี มีระดบัการรับรู้มาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.47 ตามล าดบั 
 
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับแรงจูงใจในการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.7 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

แรงจูงใจในการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
ท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์พราะ คนในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ดบริโภค 3.55 0.967 มาก 
สินคา้ท่ีมีการรองรับการท าแบบเกษตรอินทรียถื์อเป็นการประกนั 
ความปลอดภยัใหผู้บ้ริโภค 

3.82 0.729 มาก 

ท่านเกรงกลวัอนัตรายจากการบริโภคเน้ือสัตวธ์รรมดาท่ีอาจปนเป้ือน
สารเคมี หรือยาปฏิชีวนะ จึงท าใหท้่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

3.78 0.865 มาก 

ท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์น่ืองจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย 3.69 0.774 มาก 
ท่านเช่ือมัน่วา่การบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์เป็นความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพราะกระบวนการเล้ียงค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

3.74 0.755 มาก 

รวม 3.72 0.576 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 มีการถามถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเน้ือสัตว์
อินทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการซ้ือมาก 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.72 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.576 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สินคา้ท่ีมีการรองรับ
การท าแบบเกษตรอินทรียถื์อเป็นการประกนัความปลอดภยัให้ผูบ้ริโภค มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.82 รองลงมา คือ ท่านเกรงกลวัอนัตรายจากการบริโภคเน้ือสัตวธ์รรมดาท่ีอาจปนเป้ือน
สารเคมี หรือยาปฏิชีวนะ จึงท าใหท้่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก มีคะแนนเฉล่ีย 
3.78 ท่านเช่ือมัน่วา่การบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์เป็นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะกระบวนการ
เล้ียงค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.74  ท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย์



36 

 

เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 และท่านบริโภคเน้ือสัตว์
อินทรียเ์พราะ คนในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ดบริโภค มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.55 
ตามล าดบั 
 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าที่รับรู้ต่อเน้ือสัตว์อินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตว์อินทรีย์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คุณค่าทีรั่บรู้ต่อเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
ท่านรู้สึกวา่การรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรียคุ์ม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา 3.55 0.741 มาก 
ท่านพิจารณาแลว้วา่เน้ือสัตวอิ์นทรียมี์ความคุม้ค่าต่อประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 3.73 0.686 มาก 
ท่านพิจารณาแลว้วา่เม่ือรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรียแ์ลว้ร่างกายแข็งแรง 
จึงคุม้ค่า 

3.54 0.791 มาก 

รวม 3.61 0.617 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 มีการถามถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีคุณค่าท่ีรับรู้ของเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นระดบัมาก 
มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.617 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ท่านพิจารณา
แลว้วา่เน้ือสัตวอิ์นทรียม์ีความคุม้ค่าต่อประโยชน์ที่จะไดรั้บ มีคุณค่าที่รับรู้ของเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์น
ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียอยูที่่ 3.73 รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่การรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรียคุ์ม้ค่า
เม่ือเปรียบเทียบกบัราคา มีคุณค่าที่รับรู้ของเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.55 
และท่านพิจารณาแลว้วา่เม่ือรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรียแ์ลว้ร่างกายแขง็แรง จึงคุม้ค่า มีคุณค่าท่ีรับรู้
ของเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 ตามล าดบั 
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4.5 การวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้

เน้ือสัตวที์่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ สถานที่ในการซ้ือ กลุ่มที่มีอิทธิพลในการซ้ือของผูบ้ริโภค การให้
ความส าคญัในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยน ามาวิเคราะห์แจกแจงจ านวน ความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  และในส่วนของความถ่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นทุกสองสัปดาห์
และค่าใชจ่้ายในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียต่์อคร้ัง โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.9 ประเภทของเน้ือสัตวอิ์นทรียท่ี์ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ 

ประเภทของเน้ือสัตว์อนิทรีย์ทีผู้่บริโภคเลือกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ไข่ไก่ 97 45.3 
นมโค 20 9.3 
เน้ือไก่ หรือช้ินส่วนไก่ 
เน้ือสุกร หรือช้ินส่วนสุกร 

42 
54 

19.6 
25.2 

เน้ือโค, กระบือ หรือช้ินส่วนจากโค, กระบือ 1 0.5 
รวม 214 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ประเภทของเน้ือสัตวอิ์นทรียท่ี์ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ซ้ือไข่ไก่ จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ เน้ือสุกร หรือช้ินส่วนสุกร จ านวน 
54 คน เน้ือไก่ หรือช้ินส่วนไก่ จ  านวน 42 คน นมโค จ านวน 20 คน และเน้ือโค, กระบือ หรือช้ินส่วนจาก
โค, กระบือ จ านวน 1 คน โดยมีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 25.2, 19.6, 9.3 และ 0.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.10 แหล่งท่ีซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

แหล่งทีซ้ื่อเน้ือสัตว์อนิทรีย์ จ านวน ร้อยละ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 140 65.4 
โครงการหลวง 53 24.8 
ตลาดสด 21 9.8 

รวม 214 100.0 
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จากตาราง 4.10 พบว่า แหล่งท่ีซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรียท่ี์ซูเปอร์มาร์เก็ต จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ท่ีร้านโครงการหลวง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียท่ี์ตลาดสด จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.11 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

กลุ่มทีม่ีอทิธิพลต่อเน้ือสัตว์อินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 
ข่าวทางโทรทศัน์/ วทิยุ 28 13.1 
วารสารทางการเกษตร 9 4.2 
หนงัสือพิมพ ์/จุลสาร 11 5.1 
บุคคลในครอบครัว / คนใกลชิ้ด 105 49.1 
Facebook / Twitter / Youtube 61 28.5 

รวม 214 100.0 
 

จากตาราง 4.11 พบวา่ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวและคนใกลชิ้ด จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ
ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์ากFacebook, Twitter และ Youtube จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียจ์ากข่าวทางโทรทศัน์/ วิทยุ จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์าก
หนงัสือพิมพ ์/จุลสาร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์ากวารสารทาง
การเกษตรจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 เหตุผลท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

เหตุผลทีส่ าคัญในการเลือกซ้ือเน้อสัตว์อนิทรีย์ จ านวน ร้อยละ 
คุณภาพ / ความสะอาด 76 35.5 
ความสดใหม่ 15 7.0 
ความปลอดภยั 59 27.6 
ราคา 23 10.7 
เพื่อสุขภาพ 41 19.2 

รวม 214 100.0 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าสาเหตุผลที่ส าคญัในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวอ์ินทรีย ์ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียด์ว้ยเหตุผลคุณภาพ/ ความสะอาด จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียด์ว้ยเหตุผลความปลอดภยั จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.6 ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียด์ว้ยเหตุผลเพื่อสุขภาพจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ดว้ยเหตุผลราคา 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียด์ว้ยเหตุผลความสดใหม่ จ  านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั   
 
ตารางที ่4.13 แสดงพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ Minimum Maximum X̅ S.D. 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ 1 7 2.47 1.269 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) 

50 1,000 266.89 170.488 

 
จากตารางท่ี 4.13 พฤติกรรมกสรซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีดงัน้ี 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/ 

บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์นอ้ยท่ีสุด คือ 1 คร้ังต่อสองสัปดาห์ และซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียม์ากท่ีสุด 
7 คร้ังต่อสองสัปดาห์ โดยมีจ านวนเฉล่ียในการซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ประมาณ 2 คร้ังต่อสอง
สัปดาห์ 

ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 50 บาทต่อคร้ังและมากท่ีสุด 1,000 บาท
ต่อคร้ัง โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่ 170.49 บาทต่อคร้ัง 
 
 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจยัการรับรู้เร่ืองสวสัดิภาพสัตวต่์อการเลือกซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 



40 

 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มท่ี
เป็นอิสระต่อกนั (Independence Sample t-test) และการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test หากค่าแปรปรวน
ของขอ้มูลเท่ากนัทุกกลุ่มให้ทดสอบค่า t ดว้ย Equal variances assumed และถา้ค่าแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่เท่ากนัทุกกลุ่มใหท้ดสอบค่า t ดว้ย Equal variance not assumed 
 
ตารางที ่4.14 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ 4.022* 0.046 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 5.566* 0.019 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภค
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.046 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และดา้นค่าใชจ่้าย
แต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.019 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ค่าความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงตอ้งใช ้t-test ในส่วน 
Equal Variances not assumed ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.15 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ 
ค่าเฉลีย่ (X̅) 

t - value df. Sig. 
เพศชาย เพศหญงิ 

ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ 2.59 2.38 1.170 174.237 0.244 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) 

295.26 244.67 2.071* 153.067 0.040 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พฤติกรรม
การซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดว้ยค่าสถิติ  t-test มีค่า Sig. 0.244 
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มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม
การซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไม่แตกต่างกนั  

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig.0.040 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสรุปไดว้่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้น ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่าน
ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มท่ี
เป็นอิสระต่อกนั (Independence Sample t-test) และการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene’s test หากค่าแปรปรวน
ของขอ้มูลเท่ากนัทุกกลุ่มให้ทดสอบค่า t ดว้ย Equal variances assumed และถา้ค่าแปรปรวนของขอ้มูล
ไม่เท่ากนัทุกกลุ่มใหท้ดสอบค่า t ดว้ย Equal variance not assumed 
 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ 5.566* 0.019 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 1.686 0.196 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภค
เน้ือสัตวอ์ินทรีย ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.019 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงว่าค่า
ความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงตอ้งใช ้t-test  ในส่วน  Equal Variances not assumed 
และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.196 มีค่ามากกวา่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ค่าความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงตอ้ง
ใช ้t-test ในส่วน Equal Variances assumed ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.17 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

พฤตกิรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ค่าเฉลีย่ (X̅) 

t - value df. Sig. 
26 – 39 ปี 
(เจเนอเรชัน 

วาย) 

40 ปี ขึน้ไป 
(เจเนอเรชัน 

เอก็ซ์) 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสตัวอิ์นทรีย ์ 2.42 2.62 0.897 72.947 0.372 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสตัวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 272.66 249.34 0.863 212 0.389 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พฤติกรรม
การซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดว้ยค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. 0.372 
มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม
การซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไม่แตกต่างกนั  

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig.0.389 มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสรุปไดว้า่
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้น ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่าน
ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ถา้สมมติฐาน
ขอ้ใดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่ีมีค่าเฉล่ียอยา่งน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 
จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยวธีิทดสอบแบบ Fisher’s Least – Significant Difference เพื่อหาวา่
ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.18 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ANOVA Df. 
Sum of 
Square 

Mean 
Square 

F-test Sig. 

ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/
บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
210 
213 

14.02 
329.24 
343.27 

4.675 
1.568 

2.982* 0.032 

ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ี
ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
210 
213 

60,1641.05 
5,589,462.25 
6,191,103.30 

200,547.01 
26,616.48 

7.535* 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ความแตกต่างของ
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ปรากฏวา่ ค่าสถิติ
ทดสอบ F (3,210) = 2.982, p = 0.032 จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัจะมี
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภค
เน้ือสัตวอิ์นทรียแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ปรากฏวา่ ค่าสถิติทดสอบ F (3,210) = 7.535, p < 0.01 จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภค
ที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย)แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

ดงันั้นเพื่อให้ทราบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาใดท่ีมีความแตกต่างกนัจะตอ้งจะตอ้งท า
การทดสอบหลงัการวิเคราะห์ (Post hoc test) โดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD หรือ Fisher’s 
Least – Significant Difference เพื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ดงัแสดงในตารางดงัน้ี 
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ตารางที ่4.19 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์  

(n =214) 

ระดับการศึกษา 
(I) 

ระดับการศึกษา (J) 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(I-J) 

ปริญญาตรี 
(I-J) 

ปริญญาโท 
(I-J) 

ปริญญาเอก 
(I-J) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี - -.575 
(.067) 

-.874* 
(.007) 

-.158 
(.788) 

ปริญญาตรี - - -.299 
(.105) 

.417 
(.428) 

ปริญญาโท - - - .716 
(.178) 

ปริญญาเอก - - - - 
 

จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ระดบัการศึกษากบั
การพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/
บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยเฉล่ีย พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียโ์ดย
เฉล่ียแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ี
ท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียน์อ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท โดยผลต่างของความถ่ี 
อยูท่ี่ 0.874 

ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.20 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย)   

(n = 214) 

ระดับการศึกษา 
(I) 

ระดับการศึกษา (J) 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(I-J) 

ปริญญาตรี 
(I-J) 

ปริญญาโท 
(I-J) 

ปริญญาเอก 
(I-J) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี - -49.489 
(.224) 

-92.122* 
(.028) 

-335.702* 
(.000) 

ปริญญาตรี - - -42.633 
(.077) 

. -286.213* 
(.000) 

ปริญญาโท - - - 243.580* 
(.001) 

ปริญญาเอก - - - - 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ระดบัการศึกษากบั
การพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง
ท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยเฉล่ีย พบวา่ 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) โดยเฉล่ียแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอกอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท โดยผลต่างของค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่ 92.12 

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาเอก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.028 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) โดยเฉล่ียแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
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ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาเอก โดยผลต่างของค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่  335.70 

3. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท 
มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 
โดยเฉล่ียแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้าย
แต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) น้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
โดยผลต่างของค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่ 286.21 

4. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 
โดยเฉล่ียแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้าย
แต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
โดยผลต่างของค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่  243.58 

ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ถา้สมมติฐาน
ขอ้ใดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ที่มีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ที่แตกต่างกนั 
จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยวธีิทดสอบแบบ Fisher’s Least – Significant Difference เพื่อหาวา่
ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.21 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
พฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ANOVA Df. 
Sum of 
Square 

Mean 
Square 

F-test Sig. 

ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/
บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
210 
213 

5.885 
337.386 
343.271 

1.962 
1.607 

1.221 0.303 

ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ี
ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
210 
213 

148,837.069 
6,042,266.240 
6,191,103.308 

49,612.356 
28,772.696 

1.724 0.163 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามอาชีพ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ปรากฏวา่ ค่าสถิติทดสอบ F (3,210) = 
1.221, p = 0.303  จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียไ์ม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ปรากฏวา่ ค่าสถิติทดสอบ F (3,210) = 1.724, p = 0.163 จึงสรุปไดว้า่
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ถา้สมมติฐาน
ขอ้ใดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่ีมีค่าเฉล่ียอยา่งน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 
จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยวธีิทดสอบแบบ Fisher’s Least – Significant Difference เพื่อหาวา่
ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.22 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ANOVA Df. 
Sum of 
Square 

Mean 
Square 

F-test Sig. 

ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/
บริโภคเน้ือสัตว์
อินทรีย ์

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
210 
213 

9.235 
334.036 
343.271 

3.078 
1.591 

1.935 0.125 

ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ี
ท่านซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
210 
213 

197,113.31 
5,993,989.99 
6,191,103.30 

65,704.44 
28,542.80 

2.302 0.078 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามรายได ้
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ปรากฏวา่ ค่าสถิติทดสอบ F (3,210) = 
1.935, p = 0.125 จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีที่ท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ปรากฏวา่ ค่าสถิติทดสอบ F (3,210) = 2.302, p = 0.078 จึงสรุปไดว้า่
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ 
ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.23 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ ด้านความถี่ที่ท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ค่าความสัมพนัธ์ (r) ค่า Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

การรับรู้ข่าวสาร -0.049 0.473 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร กบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ปรากฎวา่มีค่า Sig. = 
0.473 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่การรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2.2 การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ 
ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัที่เป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.24 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสาร กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 
 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังทีท่่านซ้ือเน้ือสัตว์

อนิทรีย์ (โดยเฉลีย่) 

ค่าความสัมพนัธ์ (r) ค่า Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

การรับรู้ข่าวสาร 0.018 0.798 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร กบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 
ปรากฎวา่มีค่า Sig. = 0.798 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่การรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
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การซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3.1 แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.25 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการซ้ือ กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ ด้านความถี่ทีท่่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ค่าความสัมพนัธ์ (r) ค่า Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

แรงจูงใจในการซ้ือ -0.130 0.057 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการซ้ือ 
กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ปรากฎว่ามีค่า 
Sig. = 0.057 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่แรงจูงใจในการซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 3.2 แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.26 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 

 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังทีท่่านซ้ือเน้ือสัตว์
อนิทรีย์ (โดยเฉลีย่) 

ค่าความสัมพนัธ์ (r) ค่า Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

แรงจูงใจในการซ้ือ 0.015 0.829 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการซ้ือ กบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 
ปรากฎวา่มีค่า Sig. = 0.829 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่แรงจูงใจในการซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสตัวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4.1 คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.27 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ ด้านความถี่ที่ท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 

ค่าความสัมพนัธ์ (r) ค่า Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

คุณค่าท่ีรับรู้ -0.066 0.333 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตว์
อินทรีย ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ด้านความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีค่า 
Sig = 0.333 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้่าคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4.2 คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.28 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าที่รับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
 พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังทีท่่านซ้ือเน้ือสัตว์

อนิทรีย์ (โดยเฉลีย่) 

ค่าความสัมพนัธ์ (r) ค่า Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

คุณค่าท่ีรับรู้ 0.099 0.150 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตว์
อินทรีย ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) มีค่า Sig = 0.150 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่าคุณค่าที่รับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย 

 
 

การศึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ
ประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ข่าวสาร  แรงจูงใจในการซ้ือ และคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey research) ดว้ย
การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวนทั้งหมด 214 ตวัอย่าง โดยบทน้ีจะกล่าวถึงการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจยัจากขอ้มูลในบทท่ีผา่นมา ซ่ึงมุ่งเนน้ศึกษาตามวตัถุประสงคเ์พื่อให้เขา้ถึงปัจจยั
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนวทาง
ในการท าการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ บทน้ีจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

5.1  การสรุปผลการวจิยั 
5.2  การอภิปรายผลการวจิยั 
5.3  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการในการท าการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ 
5.4  ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
งานวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จากผูบ้ริโภคจ านวน 214 ตวัอยา่ง เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ 
การสรุปผลการวิจยั “ปัจจยัที่มีต่อการซ้ือเน้ือสัตวอ์ินทรียข์องผูบ้ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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5.1.1 ด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 120 คน มีอายุระหวา่ง 22-39 ปี หรือ
ช่วง เจเนอเรชนั วาย ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,001 – 60,000 บาท    
 

5.1.2 การรับรู้ข่าวสาร  
การรับรู้ข่าวสารเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัการรับรู้มาก เม่ือโดยจ าแนกตามรายขอ้พบวา่ เน้ือสัตวท่ี์ไดค้  ารับรองจากส านกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียท์  าให้แน่ใจว่าสินคา้นั้นปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง มีระดบัการรับรู้มาก รองลงมา 
ท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์พราะมีความเช่ือวา่ปลอดภยัสูง มีระดบัการรับรู้มาก และข่าวสาร และ
ขอ้มูลท่ีท่านไดรั้บจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือสัตว์
อินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ระดบัการรับรู้มากตามล าดบั 
 

5.1.3 แรงจูงใจในการซ้ือ  
แรงจูงใจในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดย

ภาพรวมมีแรงจูงใจในการซ้ือ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ สินคา้ท่ีมีการรองรับการท าแบบเกษตรอินทรีย์
ถือเป็นการประกนัความปลอดภยัให้ผูบ้ริโภค มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก รองลงมาคือ ท่านเกรงกลวั
อนัตรายจากการบริโภคเน้ือสัตวธ์รรมดาท่ีอาจปนเป้ือนสารเคมี หรือยาปฏิชีวนะ จึงท าให้ท่านบริโภค
เน้ือสัตว์อินทรีย ์ มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก ท่านเช่ือมั่นว่าการบริโภคเน้ือสัตว์อินทรีย์ เป็น
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะกระบวนการเล้ียงค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก 
ท่านบริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์น่ืองจากมีประโยชน์ต่อร่างกายแรงจูงใจในการซ้ือมาก และท่านบริโภค
เน้ือสัตวอิ์นทรียเ์พราะ คนในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ดบริโภค มีแรงจูงใจในการซ้ือมาก ตามล าดบั 
 

5.1.4 คุณค่าทีรั่บรู้ต่อเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 
คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า โดยภาพรวม

มีคุณค่าท่ีรับรู้เน้ือสัตวป์ลอดสารพิษในระดบัมาก โดยจ าแนกตามรายขอ้ คือ ท่านพิจารณาแลว้ว่า
เน้ือสัตวอิ์นทรียม์ีความคุม้ค่าต่อประโยชน์ที่จะได้รับ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ท่านรู้สึกว่า
การรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรียคุ์ม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา อยูใ่นระดบัมาก และท่านท่านพิจารณา
แลว้วา่เม่ือรับประทานเน้ือสัตวอิ์นทรียแ์ลว้ร่างกายแขง็แรง จึงคุม้ค่าอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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5.1.5 พฤติกรรมการซ้ือ 
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียป์ระเภท ไข่ไก่มากท่ีสุด โดยท่ีสถานท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ส่วนใหญ่ คือ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาคือโครงการหลวง และตลาดสด ตามล าดบั กลุ่มท่ีมีอิทธิพล
ต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์ากบุคคล
ในครอบครัว/คนใกลชิ้ด เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยส่วนใหญ่แลว้เลือกซ้ือเพราะ
เหตุผลดา้นคุณภาพ/ความสะอาด รองลงมาคือ ดา้นความปลอดภยั ซ่ึงความถ่ีที่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรียคื์อ 2 คร้ังต่อสองสัปดาห์ และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังโดยเฉล่ีย อยูท่ี่ 267 บาท 
 

5.1.6 ผลสรุปสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 

1.1 ผู้บริโภคทีม่ีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 
1.2 ผู้บริโภคทีม่ีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
1.3 ผู้บริโภคทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
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ตารางที ่5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 
1.4 ผู้บริโภคทีม่ีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
1.5 ผู้บริโภคทีม่ีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ เพศท่ี แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้น 

ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้น ความถ่ี
ท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่5.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งการรับรู้ข่าวสารกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์

อินทรีย ์

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติ 

2.1 การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตว์
อินทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

Pearson Product 
Moment 

Correlation 
2.2 การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

Pearson Product 
Moment 

Correlation 
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จากตารางท่ี 5.2 การรับรู้ข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่5.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งแรงจูงใจในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์

อินทรีย ์

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติ 

3.1 แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรียด์า้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตว์
อินทรีย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

Pearson Product 
Moment 

Correlation 
3.2 แรงจูงใจในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

Pearson Product 
Moment 

Correlation 
 

จากตารางท่ี 5.3 แรงจูงใจในการซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่5.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งคุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรียก์บัพฤติกรรม
การซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติ 

4.1 คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/
บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

Pearson Product 
Moment 

Correlation 
4.2 คุณคา่ท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละ
คร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

Pearson Product 
Moment 

Correlation 
 

จากตารางท่ี 5.4 คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรียไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที 0.05 
 
 

5.2 อภิปรายผลการผลการวจิัย 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ และ

อาชีพ กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ข่าวสารกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ในการซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์

อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นอภิปรายผลดงัน้ี 
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5.2.1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร   

เพศ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียใ์นดา้นค่าใช้จ่าย
แต่ละคร้ังที่ผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) แตกต่างกนั เน่ืองจากเพศหญิงกบัผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัมากในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทศันคติ โดยบทบาทของผูห้ญิงและผูช้ายจะ
ก าหนดตามสภาพสังคมและวฒันธรรม ท าให้บทบาทและกิจกรรมในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการบริโภคผกัปลอดสารพิษ
ของผูบ้ริโภคในร้านคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช ผลการวิจยัพบวาปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ ท่ีแตกต่างกนั 
มีความตอ้งการและพฤติกรรมการบริโภค แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียไ์ม่แตกต่างกนั 
ทั้งดา้นความถ่ีและค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภค
ท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงยคุเจเนเรชัน่วาย (26-39 ปี) และช่วงยคุเจเนเรชัน่ เอก็ซ์ (40 ปีข้ึนไป) เป็นวยัท างาน
อยูใ่นช่วงวยัท่ีนิยมหนัมาดูแลสุขภาพร่างกาย โดยการเลือกรับบริโภคอาหารท่ีเนน้เพื่อสุขภาพ ใส่ใจ
รายละเอียดในคุณภาพอาหาร ผูบ้ริโภคยุคใหม่ตอ้งการสินคา้ท่ีสดใหม่ มาจากธรรมชาติท่ีไม่ปรุงแต่ง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปกรณ์ยศ ลาภกาญจนา (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพของบุคคลวยัท างาน ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา่ บุคคลวยัท างานในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ต่างกนั ท าให้แรงจูงใจในการ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกนั 
เน่ืองจากบุคคลวยัท างานไม่มีเวลาในการออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนั อาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็น
อีกหน่ึงทางเลือกของบุคคลวยัท างาน 

ระดบัการศึกษา ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และ
ดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยท่ี
ระดบัปริญญาโทมีค่าเฉล่ียความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่าน
ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) มากกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและ ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
อาจเน่ืองมาจากระดบัการศึกษาท่ีสูงจึงมีการศึกษาเร่ืองสุขภาพและตระหนกัถึงสารพิษท่ีจะสะสมใน
ร่างกายท่ีเกิดจากการกินเน้ือสัตวท่ี์มียาปฏิชีวนะตกคา้งมากกวา่กลุ่มอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวไวว้า่ผูมี้การศึกษาสูงจะมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกวา่ผูที้่มีการศึกษาต ่า สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค มีนา 
เชาวลิต (2543) ท่ีกล่าวไวว้า่ถา้ประชากรมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั การใชค้วามรู้เพื่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการยอ่มแตกต่างกนั คนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเน้นคุณภาพสินคา้ ส่วนท่ีผูท่ี้มีระดบั
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การศึกษาต ่าจะซ้ือสินคา้จากการโปรโมชัน่ทางการตลาด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอริศรา รุ่งแสง 
(2555) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ
มากท่ีสุด 

อาชีพ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ี
ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของรัตนา สีดี (2561) 
ท่ีศึกษาเร่ืองความตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภคในประเทศไทย พบวา่อาชีพแตกต่างกนัมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นการสนบัสนุนจากรัฐบาล ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วิถีการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภค อิทธิพลจากสังคม ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ และการรับรู้เก่ียวกบัอาหารอินทรียแ์ตกต่างกนั 

รายไดต่้อเดือน ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้น
ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ 
วิยะดา ชยัเวช (2553) ท าการวิจยัเร่ือง ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่
ต่อการเลือกซ้ือผกัอินทรีย ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความเช่ือมัน่ส่วนผสม
การตลาดต่อการเลือกซ้ือผกัอินทรีย ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.2.2 การรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นความถ่ีท่ี
ท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากแมจ้ะรับรู้ไดว้า่เน้ือสัตว์
อินทรียมี์ประโยชน์ต่อร่างกาย ปลอดสารเคมีตกคา้ง แต่การท่ีจะตอ้งซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์ะตอ้งไปซ้ือ
ตามซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้ออแกร์นิคโดยเฉพาะ ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่สะดวกต่อผูบ้ริโภค 
ท่ีจะตอ้งเดินทางไปซ้ือทุกคร้ังเม่ือตอ้งการบริโภคจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภค 

การรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ดา้นค่าใชจ่้าย
แต่ละคร้ังที่ผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 เน่ืองจากราคาเน้ือสัตวอิ์นทรียมี์ราคาท่ีสูงกวา่เน้ือสัตวท์ัว่ไปโดยเฉล่ียถึง 2 เท่า  
ถึงจะรับรู้วา่เน้ือสัตวป์ลอดสารพิษ ปราศจากสารเคมีตกคา้ง  แต่การซ้ือเน้ือสัตวป์กติมาปรุงให้สุกก็
จะช่วยให้ประหยดัเงินไดม้าก  จึงท าให้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย์
การใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุธน  เพง็คุม้ ท่ีไดศึ้กษา 
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ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกบริโภคน ้ าด่ืมของครัวเรือน ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมือง  
จงัหวดัตาก พบวา่การรับรู้ข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าด่ืมของครัวเรือน 
 

5.2.3 แรงจูงใจในการซ้ือกับพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์ดา้นความถ่ีที่ท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เน่ืองจากสินคา้มีราคาแพง ท าใหไ้ม่ส่งผลต่อความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Schiffman and Kanuk.(1994) การตดัสินใจซ้ือของบุคคลตามทฤษฎีเศรษฐกิจ (Economic theory) 
โดยสมมุติวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ แลว้จะตดัสินใจ
เลือกอรรถประโยชน์สูงสุด (Greatest utility) การท่ีผูบ้ริโภคเลือกจุดมุ่งหมายโดยถือเกณฑ์วตัถุประสงค์
รวม เช่น ราคา แมจ้ะรู้ถึงอรรถประโยชน์แต่ราคาเป็นเกณฑว์ตัถุประสงคท่ี์ส่งผลต่อพฤติกรรม 
 

5.2.4 คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ในการซ้ือกับพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อินทรีย์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าท่ีรับรู้ต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
ทั้งดา้นความถ่ีท่ีท่านซ้ือ/บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรีย ์(โดยเฉล่ีย) ซ่ึงผูบ้ริโภคเกรงกลวัอนัตรายจากการบริโภคเน้ือสัตวธ์รรมดาที่อาจปนเป้ือน
สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ จึงท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียม์าบริโภคเพราะรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียม์าบริโภค ก็จะท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ กบัส่ิง
ท่ีผูบ้ริโภคเสียไป เพื่อท าการเปรียบเทียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Zeithalmal (1988) การประเมินภาพรวม
ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ตามแนวคิดของส่ิงท่ีไดม้ากบัส่ิงท่ีตอ้งเสียไป แมว้่า
ส่ิงที่ได้รับมานั้นจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล เช่นบางคนอาจตอ้งการปริมาณ คุณภาพสูง 
ความสะดวกสบายอ่ืน ๆ และส่ิงท่ีใหไ้ปนั้นแตกต่างกนัไป (เช่น บางคนมีความกงัวลเฉพาะเร่ืองเงินท่ีตอ้ง
เสียไป บางคนกงัวลเร่ืองเวลาและความยุง่ยากท่ีจะเกิดข้ึน) คุณค่าท่ีรับรู้ประกอบไปดว้ยการแลกเปล่ียน
ท่ีมีส่วนประกอบหลกั คือ การใหไ้ปและการไดก้ลบัมา  
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
จากการวจิยัศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภค ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูบ้ริโภค
ท่ีซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์ป็นประจ า ผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์ป็นบางคร้ัง โดยใชค้่าเฉล่ียของความถ่ี
ท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ีท่ี 2.47 คร้ังต่อ สองสัปดาห์ ก าหนดให้ผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป
เป็นผูท่ี้ซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ แลผูบ้ริโภคท่ีซ้ือต ่ากวา่ 3 คร้ังเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือไม่สม ่าเสมอ และทั้งน้ี
ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางเพื่อให้ผูป้ระกอบการน าไปใช้ในการท าการตลาดเก่ียวกบัเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากแต่ละกลุ่มตอ้งใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั โดย กลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุ่มคนท่ีซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียเ์ป็นประจ า และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มคนท่ีเคยซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์

กลุ่มท่ี 1: จากผลการวิจยัน้ี ผูบ้ริโภคท่ีเคยเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียม์าก่อนแลว้ ซ่ึงจะ
เห็นวา่คนกลุ่มน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความตั้งใจซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์และมีการซ้ือสินคา้
เน้ือสัตวอิ์นทรียอ์ยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ี จะมีพฤติกรรมในการเลือกสินคา้จากคุณภาพและ
ความปลอดภยั โดยราคาสินคา้เป็นปัจจยัรองลงมา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการรับประกนั
คุณภาพสินคา้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดบัประเทศและสากล มีการซ้ือสินคา้จากศูนยก์ารคา้ชั้นน า 
หรือร้านที่จ  าหน่ายสินคา้เพื่อสุขภาพ อาทิ เช่น ร้านโครงการหลวง เลมอนฟาร์ม เป็นตน้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 60,000 บาทข้ึนไป บุคคลในครอบครัวมีผูสู้งอาย ุ
และมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คนกลุ่มน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์มีความตั้งใจซ้ือ
สูงท่ีสุด และมีการซ้ือสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้นการกระตุน้ให้คนกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียเ์พิ่มคือ การน าเสนอสินคา้ให้ครอบคลุมทุกประเภท ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
มีการน านวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาช่วย มีการส่ือสารหรือการโฆษณาให้เขา้ใจง่าย และท่ีส าคญัจะตอ้ง
ผา่นมาตรฐานระดบัสากล มีเคร่ืองหมายรับรอง  อย่างเช่น ไข่ไก่เสริมสารอาหาร มีทั้ง ไข่ไก่วิตามินอี 
ไข่ไก่ดีเอชเอ และไข่ไก่โอเมกา้  
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ภาพที ่5.1 ไข่ไก่เสริมสารอาหาร  
ท่ีมา: https://www.facebook.com/CPFMAnamaiNgamChareon 
 

กลุ่มท่ี 2: จากผลการวิจยัน้ี ผูบ้ริโภคท่ีเคยเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียม์าก่อนแลว้ แต่ไม่ได้
ซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีรับรู้ถึงประโยชน์และคุณสมบติัของเน้ือสัตวอิ์นทรียอ์ยูแ่ลว้ ซ่ึงคนกลุ่มน้ี
มีพฤติกรรมท่ีชอบความแปลกใหม่ คนใกลชิ้ดมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ มีไลฟ์สไตน์เป็นคนรุ่นใหม่ 
และตอ้งการความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ แต่ติดปัญหาในเร่ืองของช่องทางจดัจ าหน่ายและราคา
ของสินคา้ท่ีไม่สมเหตุสมผล ดงันั้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
ซ้ือสินคา้เน้ือสัตวอ์ินทรียอ์ยา่งสม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นช่องทางออฟไลน์ ผา่นร้านโครงการหลวง 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ต่าง ๆ และช่องทางออนไลน์ ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นไลน์ เฟชบุ๊ค และส่ือโฆษณาไม่วา่จะเป็นการสาธิตการปรุงอาหาร หรือวา่ป้ายโฆษณา ณ จุดขาย 
และการเปรียบเทียบความแตกต่างของเน้ือสัตวร์ะหวา่ง เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์กบัเน้ือสัตวท์ัว่ไปจะช่วยกระตุน้
การรับรู้ใหผู้บ้ริโภค  
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ภาพที ่5.2 สาธิตการท าอาหารในแมค็โคร โฮเรกา้    
ท่ีมา: https://siamrath.co.th/n/116682 
 
 

5.4 ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ศึกษาความตอ้งการบริโภค

เน้ือสัตว ์พฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตว ์และ การสร้างภาพลกัษณ์ในการน าเสนอสินคา้เน้ือสัตว์
ปลอดภยั ท่ีอาจส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2. งานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาผูบ้ริโภคเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ดงันั้น ในการท าวิจยัคร้ังหน้าควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัพื้นที่ศึกษาอ่ืน เพื่อให้ทราบ
พฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อท่ีบริษทัผูผ้ลิตอาหารหรือเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
จะไดว้างแผนท าการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภค 

3. การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างกลุ่มเจเนอเรชัน เอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชัน วาย (Generation Y) ที่อาศยัในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์ ทศันคติความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อเป็นขอ้มูลเชิงลึกอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
วางแผนกลยทุธ์ต่าง ๆ ใหต้รงความตอ้งการมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามงานวจิัย 
 
เร่ือง “ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์อนิทรีย์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค ์โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสัตว์
อินทรียผ์ูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เพื่อท าสารนิพนธ์
ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการธุรกิจ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ผูว้จิยัจึงใคร่
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์
ทางการศึกษาต่อไป โดยขอ้มูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั และน าเสนอผลวิจยัในลกัษณะ
ภาพรวมเท่านั้น 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบค าถามและแสดง
ความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demography) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1.1 เพศ     

 1. ชาย  2. หญิง 
1.2 อาย ุ     

 1. 26 – 39 ปี (เจเนเรชัน่ วาย)   2. 40 ปี ข้ึนไป (เจเนเรชัน่ เอก็ซ์)    
1.3 ระดบัการศึกษา   

 1.  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี 
 3.  ปริญญาโท  4. สูงกวา่ปริญญาโท 

1.4 อาชีพ 
 1. ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ  2. พนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง 
 3. ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย  4. นกัเรียน / นกัศึกษา 
 5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

1.5 รายไดต่้อเดือน 
 1. ต  ่ากวา่ 20,000 บาท   2. 20,000 – 40,000 บาท 
 3. 40,001 – 60,000 บาท  4. มากกวา่  60,000  บาท 
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ส่วนที ่2 การรับรู้ข่าวสาร (Awareness) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

การรับรู้ข่าวสาร 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

2.1 ข่าวสาร และขอ้มูลท่ีท่านไดรั้บจากหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือสตัว์
อินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

     

2.2 เน้ือสตัวท่ี์ไดค้  ารับรองจากส านกังานมาตรฐานเกษตร
อินทรียท์ าใหแ้น่ใจวา่สินคา้นั้นปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง 

     

2.3 ท่านบริโภคเน้ือสตัวอิ์นทรียเ์พราะมีความเช่ือวา่ปลอดภยัสูง      

 
ส่วนที ่3 แรงจูงใจในการซ้ือ (Motive toward buying) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

แรงจูงใจในการซ้ือ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

3.1 ท่านบริโภคเน้ือสตัวอิ์นทรียเ์พราะ คนในครอบครัวหรือ
คนใกลชิ้ดบริโภค 

     

3.2 สินคา้ท่ีมีการรองรับการท าแบบเกษตรอินทรียถื์อเป็นการ
ประกนัความปลอดภยัใหผู้บ้ริโภค 

     

3.3 ท่านเกรงกลวัอนัตรายจากการบริโภคเน้ือสตัวธ์รรมดาท่ี
อาจปนเป้ือนสารเคมี หรือยาปฏิชีวนะ จึงท าใหท่้านบริโภค
เน้ือสตัวอิ์นทรีย ์

     

3.4 ท่านบริโภคเน้ือสตัวอิ์นทรียเ์น่ืองจากมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

     

3.5 ท่านเช่ือมัน่วา่การบริโภคเน้ือสตัวอิ์นทรีย ์เป็นความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะกระบวนการเล้ียงค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนที ่4 คุณค่าทีรั่บรู้ต่อเน้ือสัตว์อนิทรีย์ (Perceived Value) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

คุณค่าทีรั่บรู้ต่อเน้ือสัตว์อนิทรีย์ 
(Perceived Value) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

4.1 ท่านรู้สึกวา่การรับประทานเน้ือสตัวอิ์นทรียคุ์ม้ค่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัราคา 

     

4.2 ท่านพิจารณาแลว้วา่เน้ือสตัวอิ์นทรียมี์ความคุม้ค่าต่อ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

     

4.3 ท่านพิจารณาแลว้วา่เม่ือรับประทานเน้ือสตัวอิ์นทรียแ์ลว้
ร่างกายแขง็แรง จึงคุม้ค่า 

     

 
ส่วนที ่5 พฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5.1 ท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียป์ระเภทใดมากท่ีสุด 

 1. ไข่ไก่  2.  นมโค 
 3. เน้ือไก่ หรือช้ินส่วนไก่  4. เน้ือสุกร หรือช้ินส่วนสุกร 
 5. เน้ือโค, กระบือ หรือช้ินส่วนจากโค, กระบือ   
 6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 

5.2 ท่านเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียจ์ากท่ีไหนมากท่ีสุด 
 1. ซูเปอร์มาเก็ต  2. โครงการหลวง 
 3. ตลาดสด  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................... 

5.3 กลุ่มใดต่อไปน้ี ท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในการซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียม์ากท่ีสุด 
 1. ข่าวโทรทศัน์/ วทิย ุ  2.  วารสารทางการเกษตร 
 3. หนงัสือพิมพ ์/จุลสาร  4.บุคคลในครอบครัว / คนใกลชิ้ด 
 5. Facebook / Twitter / Youtube  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 

5.4 เหตุผลใดต่อไปน้ีท่ีมีความส าคญัต่อท่านในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรียม์ากท่ีสุด 
 1. คุณภาพ / ความสะอาด  2. ความสดใหม่ 
 3. ความปลอดภยั   4. ราคา 
 5. เพื่อสุขภาพ  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................. 
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5.5 ความถ่ีท่ีท่านซ้ือ / บริโภคเน้ือสัตวอิ์นทรีย…์……………. คร้ัง ต่อ 2 สัปดาห์ 
5.6 ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังท่ีท่านซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์โดยเฉล่ียคร้ังละ .....................บาท (โดยประมาณ) 
 
ส่วนที ่6  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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