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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปร
รูปในประเทศไทย”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ทศันคติ 
และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศไทย โดยวิธีการส ารวจ ด้วยการ
กรอกแบบสอบถาม รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 323 ตวัอยา่ง แลว้น ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติการเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า 1) ผูบ้ริโภคช่ืนชอบบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปกลุ่มไส้กรอกมาก
ท่ีสุด บริโภคไส้กรอกและลูกช้ิน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนโบโลลญ่าและแฮมมกับริโภคนานๆคร้ัง 
นิยมผลิตภณัฑ์จากเน้ือหมู ส่วนใหญ่บริโภคแบบปรุงดว้ยไมโครเวฟ ยกเวน้ มกัจะปรุงลูกช้ินดว้ย
การป้ิงย่าง ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปจากร้านสะดวกซ้ือ ยกเวน้ ลูกช้ินมกัถูกซ้ือจาก
ร้านอาหารและแผงอาหาร 2) ทศันคติหลงัรับขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ และส่วนประกอบเน้ือสัตวแ์ปร
รูปแตกต่างจากทศัคติก่อนรับขอ้มูล 3)ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปมากท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นราคา  และท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน้อย
ท่ีสุด  คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 4) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ทัศนคติ ส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps มีอิทธิพลหรือมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค   
 
ค าส าคญั : เน้ือสัตวแ์ปรรูป/ทศันคติ/พฤติกรรมผูบ้ริโภค/การตดัสินใจ/Factor Analysis 
115  หนา้   
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บทที ่1 
บทน า 

 
 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของหัวข้อวจิัย  

การบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปของโลกเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น การ
เพิ่มข้ึนของธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงเป็นช่องทางการจ าหน่ายส าคญั การด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของประเทศ
ต่างๆท่ีพฒันาเป็นสังคมเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กและวยัหนุ่มสาว  การขยายของผูผ้ลิตในหลาย
ประเทศ เช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย UAE และฟิลิปปินส์  ในปี พ.ศ. 2557  มูลค่าตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูป
ของโลกอยูท่ี่ประมาณ 64.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,664,700 ตนั) และคาดวา่ ในปี พ.ศ. 2564 จะ
เพิ่มเป็น 80.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,443,600 ตนั) มูลค่าตลาดจะมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม
(CAGR) ร้อยละ 3.1  ในขณะท่ีขนาดตลาดมีอัตราเติบโตเฉ ล่ียสะสม(CAGR) ร้อยละ1.8 
(Transparency Market Research , 2016) 

ส าหรับประเทศไทย ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็นอาหารชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม
เพิ่มข้ึนจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัตลาดโลก จากขอ้มูลการส ารวจแห่งหน่ึง พบวา่ ทุก 5 
ครัวเรือนในประเทศไทย จะมีไส้กรอกเก็บไวใ้นตูเ้ยน็1 ครัวเรือน(ธญัภา บ ารุงพืช, 2553)  จากความ
นิยมดงักล่าว อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทยจึงมีขนาดตลาดท่ีมีมูลค่าสูงไม่ต ่ากว่า
หม่ืนลา้นบาทมาหลายปี จากบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของเครือเจริญโภคภณัฑ์อาหาร (CPF) ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศไทย ระบุไวว้า่ ในปี พ.ศ. 
2552  มูลค่าตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูป มีมูลค่า 14,000 ลา้นบาท และเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนคาดวา่ ส้ินปี 
พ.ศ. 2560 จะมีมูลค่าประมาณ 34,644 ล้านบาท คิดเป็นขนาดตลาดประมาณ 326,154 ตัน และ
คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2563 ตลาดจะเติบโตเฉล่ียสะสมประมาณ(CAGR) ร้อยละ 3 มีมูลค่าตลาด 
37,856 ล้านบาท คิดเป็นขนาดตลาด 356,397 ตนั จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็น
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีขนาดใหญ่และส าคญัของประเทศไทย ทั้งยงัเป็นการแปรรูปผลิตภณัฑ์
เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการปศุสัตวแ์ละอาหารของ
ประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม ในยุคท่ีกระแสโลกเปล่ียนแปลงไป แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคก็มีการ
เปล่ียนแปลงตามไปด้วย  โดยปัจจุบันผูบ้ริโภคมีความห่วงใยสุขภาพของตนมากข้ึน  ซ่ึงแสดง
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ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกก าลงักาย การควบคุมน ้ าหนัก การควบคุมปริมาณอาหารท่ี
ไดรั้บในแต่ละวนั รวมไปถึงการเลือกสรรประเภทอาหารเพื่อบริโภค  ดงัจะเห็นไดจ้ากความนิยมใน
อาหารประเภทออร์แกนิกส์ คลีนฟูดส์ (อาหารท่ีผา่นกระบวนการปรุงต่งนอ้ยท่ีสุด) ท่ีมีเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง หรือแนวโน้มของการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน เช่น อาหารไขมนัต ่า 
อาหารรสชาติไม่จดัจา้น ประกอบกบัการมีนวตักรรมใหม่ๆดา้นอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภณัฑ์
ควบคุมคอเลสเตอรอล ไขมนั น ้ าตาล หรือโซเดียม ผลิตภณัฑ์ส าหรับความสวยงาม ดา้นผิวพรรณ 
และผลิตภณัฑ์บ ารุงสมอง หวั เป็นตน้ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2558 อา้งใน วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ์
, 2558)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปดังกล่าวได้ส่งผลต่อความต้องการผลิตภณัฑ์
เน้ือสัตวแ์ปรรูปดว้ย ดงัจะเห็นไดว้า่  ตลาดโลกของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปมีแนวโนม้เติบโตใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากเน้ือไก่ เน่ืองจากแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อเร่ือง
สุขภาพ (Health Awareness) มากข้ึน โดยความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนจากเน้ือแดง เช่น 
เน้ือหมู เน้ือววั มาให้ความสนใจและตอ้งการผลิตภณัฑ์จากเน้ือขาว เช่น เน้ือไก่ เน้ือปลา ท่ีมีกรด
ไขมนัโคเลสเตอรอลน้อยกว่าเน้ือแดง รวมทั้ง เน้ือขาวอย่างเน้ือไก่ไม่มีกรดไขมนัทรานส์ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหลักในการก่อโรคหัวใจและโรคอ้วน  นอกจากน้ี ในหลายประเทศ เช่น ฝร่ังเศส มีความ
ตอ้งการอาหารอนามยั (Hygenic Food) ท่ีมีไขมนัน้อยกว่า และให้พลงังานแคลอร่ีต ่า ส่วนอาหาร
ออร์แกนิกส์ก็ยงัมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูผ้ลิตเร่ิมน าเสนอผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปออร์แกนิกสู่ตลาดผูบ้ริโภคออร์แกนิก (Transparency Market Research , 2016) 

ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO)ไดป้ระกาศ
ให้กลุ่มผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป(Processed Meat) เป็นอาหารท่ีเป็นสารก่อมะเร็งล าไส้ในมนุษย์
กลุ่ม 1 (Carcinogenic to humans Group 1) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปว่าเป็นอาหารท่ีท าลายสุขภาพ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปยิ่งมีการพฒันาและ
น าเสนอผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพมากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเทศไทยเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาน้ี ก็มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปในทิศทางเดียวกบัแนวโน้มระดบัโลก โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย 
(2558) ได้ระบุว่า ปี พ.ศ. 2558 มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทย มีมูลค่าประมาณ 161,000 
ลา้นบาท เติบโตจากปี พ.ศ.2557 ท่ีร้อยละ 6.1 และคาดวา่ ตลาดดงักล่าวจะมีการเติบโตร้อยละ 6 ต่อ
ปี ไปจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีตลาดอาหารประเภทฟังก์ชันนัล (Functional food) ครองส่วน
แบ่งตลาดอาหารสุขภาพมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 60 ซ่ึงอาหารฟังก์ชนันลั คือ อาหารท่ีมีการเติม
สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้ร่างกายมากข้ึน  รวมถึงอาหารท่ีมี
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การลดปริมาณสารบางประเภท เช่น ไขมนั น ้ าตาล โซเดียม ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้
ร่างกายไดรั้บอตัราย (วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ,์ 2558) 

 
ภาพท่ี 1.1 สัดส่วนตลาดอาหารสุขภาพของประเทศไทย แบ่งตามชนิดอาหารสุขภาพ ปี 2558 
ท่ีมา : ดดัแปลงจากศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2558) อา้งใน วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ ์(2558) 

 
นอกจากขนาดตลาดอาหารสุขภาพของไทยท่ีมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ศูนย์

อฉัริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ SCB EIC บริษทั ยบีูเอ็ม 
เอเชีย (ประเทศไทย) และ Euromonitor ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับอาหารท่ีก าลัง
เติบโตในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2561   เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ แนวโน้มท่ีเก่ียวกบัอาหารเพื่อ
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ ยงัได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง  และคาดว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อาหารเพื่อสุขภาพจะยงัเป็นส่วนหน่ึงของ Thailand Food Mega Trend 2018-2028 อีกดว้ย  

 
ภาพท่ี 1.2 แนวโนม้อาหาร ปี พ.ศ. 2559-2560 
ท่ีมา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อา้งใน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2559) 
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ภาพท่ี 1.3 แนวโนม้อาหาร ปี พ.ศ. 2561 
ท่ีมา : UBM Thailand (2560) อา้งอิงในงาน Fi Asia 2017  

 
จากท่ีกล่าวมา แสดงถึงการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัแนวโน้มเก่ียวกบัสุขภาพมาก

ข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่างๆของผูบ้ริโภค ท าให้ใน
ปัจจุบนั ผูผ้ลิตอาหารทั้งระดบัโลก และในประเทศไทย ลว้นมีการคน้ควา้วิจยัน าเสนอผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อตอบสนองความตอ้งการในด้านการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภค  ทั้ งน้ี คาดว่า แนวโน้ม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอาจจะส่งผลกระทบต่อทศันคติและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทยให้มีการเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงย่อมตอ้งส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปทั้งในแง่ของปริมาณการบริโภค  การแข่งขนัของธุรกิจในอุตสาหกรรม 
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
วจิยัผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพท่ีมีมากข้ึนในอุตสาหกรรมน้ี  ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง
ชนิดวตัถุดิบ  การลดสารให้โทษต่อร่างกาย และการเพิ่มเติมสารให้ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ไส้
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กรอก Low Fat ของเครือเบทาโกร ไส้กรอก Low fat ของ JPM (ผูผ้ลิตแหนมดอนเมือง) ไส้กรอก
ผสมขา้วไรซ์เบอร์ร่ีของ S&P ไส้กรอกลดเกลือโซเดียมของเครือบริษทัวี.พี.เอฟ  ไส้กรอกปลา ตรา 
AA ของซีพีเอฟ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือส ารวจในตลาดทัว่ไปของไทย พบวา่ ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปก็ยงั
ไม่พบการแพร่หลายของผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพดงักล่าว  นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีการ
จ าหน่ายในท้องตลาดก็ไม่ได้มีปริมาณจ าหน่ายมากเท่าท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั ผลิตภณัฑ์บาง
รายการจ าหน่ายเพียงช่วงระยะหน่ึงก็ไม่พบในตลาด ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปรูปแบบดัง่
เดิมก็ยงัจ  าหน่ายได้ตามปกติ ทั้งยงัมีการเติบโตของตลาดอีกด้วย จากสถานการณ์ดงักล่าว จึงเป็น
ท่ีมาของการศึกษาวิจัยฉบับน้ี เพื่อต้องการทราบถึงข้อเท็จจริงของพฤติกรรม ทัศนคติ และ
ขอ้พิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคของประเทศไทยใน
ปัจจุบันท่ีมีความนิยมเร่ืองสุขภาพมากข้ึนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาน้ี ซ่ึงเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะช่วย
ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดในการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ี ทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์  การ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค  และสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ
ทางการตลาดไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   
 
 

1.2 ค าถามวจิัย 
1. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคในประเทศไทยใน

ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
2. ทศันคติของผูบ้ริโภคในประเทศไทยต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปในปัจจุบนัเป็น

อยา่งไร 
3. ปัจจยัใดมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย  
 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของโครงการ  
1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
2. ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในประเทศไทยต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 
3. ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
ผลวจิยัในคร้ังน้ี  คาดหวงัวา่จะไดพ้บประโยชน์ใน 4 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 
1. ท าให้ผูป้ระกอบการรับทราบและเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์

แปรรูปของผูบ้ริโภคในประเทศไทยในปัจจุบนั และน าไปก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ท าให้ผูป้ระกอบการรับทราบและเขา้ใจทศันคติของผูบ้ริโภคในประเทศไทยต่อ

ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปในปัจจุบนั และน าไปก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด และ

การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
4. เพื่อองคค์วามรู้ทางวชิาการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีสามารถน าไปศึกษาต่อไป 

โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑอ์าหาร 
 
 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย  
1. การวจิยัน้ีเป็นประเภทวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้คยบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปท่ีอาศยัในประเทศไทย 

จ านวน 323 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งยงัรวมถึง ผูเ้คยบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปแต่ไม่เคย
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง หรือมีผูอ่ื้นซ้ือมาใหบ้ริโภค 

3. ระยะเวลาในการส ารวจเก็บข้อมูลโดยการกรอกแบบสอบถาม ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

4. ส าหรับในงานวิจยัน้ี จะเน้นวิจยัท่ีผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป 4 กลุ่ม ได้แก่ ไส้
กรอก โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน    
 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (processed meat) หมายถึง ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์ท่ีแปรรูป

เน้ือสัตวด์ว้ยการหมกัเกลือ หมกั รมควนั และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มรสชาติ หรือ เพิ่มอายุการเก็บรักษา 
โดยเน้ือสัตวด์งักล่าวอาจเป็นได้ทั้งเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือแดงอ่ืนๆ เน้ือไก่ และช้ินส่วนอ่ืนของสัตว ์
(meat by-product) เช่น เลือด เป็นต้น  ส าหรับในงานวิจัยฉบับน้ี  เน้ือสัตว์แปรรูป หมายถึง 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม  และลูกช้ิน  
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ไส้กรอก (sausage) โบโลญญ่า (bologna) แฮม (Ham) ลูกช้ิน (ball) 

 
 

  
  

 
ภาพท่ี 1.4 ภาพไส้กรอก โบโบญญ่า แฮม และลูกช้ิน 
ท่ีมา :  
ภาพไส้กรอก http://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/p5-7.jpg 
ภาพโบโลญญ่า http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/D9883684-3.jpg 
ภาพแฮม http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/ham.jpg 
ภาพลูกช้ิน http://www.lookchinthip.com/wp-content/uploads/2016/05/D-6.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/D9883684-3.jpg
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บทที ่2 

แนวความคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้คน้ควา้ข้อมูล แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง ส าหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษาวจิยัเร่ือง“พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศไทย” เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และประกอบการศึกษาหวัขอ้
ต่างๆซ่ึงประกอบดว้ยแนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1. ทฤษฏีวา่ดว้ยทศันคติของผูบ้ริโภค(Attitude) 
1.2. ทฤษฏีวา่ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ (Consumer 

behavior and purchasing decision) 
1.3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix หรือ 4Ps) 
1.4. การประกาศของ WHO เร่ือง การเป็นสารก่อมะเร็งของผลิตภณัฑ์

เน้ือสัตวแ์ปรรูป 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1. ภาพรวมอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
2.2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฏีว่าด้วยทศันคติของผู้บริโภค(Attitude) 
ทศันคติจะสะทอ้นมุมองท่ีบุคคลมีต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคล ซ่ึงการท่ีจะสามารถรับทราบและเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงนั้น 
จ  าเป็นจะตอ้งศึกษา วจิยั และมีความเขา้ใจทศันคติของผูบ้ริโภคก่อน โดยไดมี้การใหค้วามหมายของ
ทศันคติของผูบ้ริโภคไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น 
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ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง(Stanton and Futuell, 
1987 อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ทศันคติ หมายถึง เป็นการตอบสนองว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ ต่อส่ิงต่างๆ เช่น ส่ิงของ 
คน สถานท่ี การกระท า ความคิด หรือ สถานการณ์ ดดยแสดงออกในรูปของความเช่ือ ความรู้สึก 
หรือพฤติกรรม (Myers, Fishen, and Ajzen, 1980 อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ทศันคติ หมายถึง เป็นความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุน้ไปในทิศทางท่ีสม ่าเสมอ(Murphy and Enis, 1986 อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีบุคคลเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยทศันคติของบุคคลจะสะทอ้นมุมมองท่ี
เขามีต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน ส่ิงของ สถานการณ์ หรือสถาบนั(Shiffman and Kanuk, 
1980 อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

วิคเตอร์ วรูม ได้ให้ความเห็นว่า “ความพึงพอใจ” และ “ทัศนคติ”  เป็นส่ิงท่ี มี
ความหมายเดียวกนัและใชแ้ทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากการท่ีบุคคลเขา้ไป 
มีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ซ่ึงทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพของความพึงพอใจในส่ิงนั้น และ
ทศันคติทางลบจะแสดงให้เห็นความไม่พึงพอใจในส่ิงนั้น การพิจารณาความหมายของค าวา่ “ความ
พึงพอใจ” จึงตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัเร่ืองของ “ทศันคติ” (Vroom, 1964 อา้งใน วชัราภรณ์ เจียร
วาปี, 2558) 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้สรุปความนิยามของ ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความ
โนม้เอียงท่ีบุคคลเรียนรู้เพื่อใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยทัศนคติจะสะท้อนมุมองท่ีบุคคลมีต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล  

ทศันคติมีหน้าท่ีส าคญั 4 ประการ คือ การตดัสินใจถึงผลประโยชน์ การแสดงตวัตน
และค่านิยมของบุคคล ปกป้องตวัตนและความรู้สึกของบุคคล หรือเสมือนกรอบส าหรับอา้งอิงท่ี
บุคคลสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการตีความและท าความเขา้ใจต่อส่ิงต่างๆ  

ทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้3 ประการ คือ  
1. การเกิดความรู้ความเขา้ใจ 
2. ความรู้สึก 
3. พฤติกรรมท่ีแสดงออก  
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โดยมีการประเมินเป็นองคป์ระกอบส่วนกลางของทศันคติ  การประเมินประกอบดว้ย
ความเช่ือมโยงของระดับ  ชอบ -ไม่ชอบ ดี -ไม่ ดี  ท่ี มี ต่อเป้าหมาย ซ่ึงมีการผสมผสานของ
องคป์ระกอบในการเกิดทศันคติ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. ล าดบัขั้นการเรียนรู้มาตรฐาน 
2. ล าดบัขั้นแบบสภาวการณ์เก่ียวพนัต ่า 
3. ล าดบัขั้นประสบการณ์ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดทศันคติของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประการ คือ 
ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ประสบการณ์ในอดีต อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน เคร่ืองมือทางการตลาด 
การเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือต่างๆและอิทธิพลทางสังคม 

ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก แต่ไม่ไดห้มายความวา่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้โดย
อาศยักลยทุธ์การเปล่ียนทศันคติของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

1. การเปล่ียนองค์ประกอบด้านความเขา้ใจ ดว้ยการเปล่ียนความเช่ือ การเพิ่มความ
เช่ือ การปรับระดบัความส าคญั การเปล่ียนอุดมคติ 

2. การเปล่ียนองค์ประกอบดา้นความรู้สึก ดว้ยการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (เสนอ
ในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบควบคู่กับผลิตภณัฑ์) การสร้างความช่ืนชอบต่อโฆษณา การใช้ความถ่ี
เปล่ียนความรู้สึกของผูบ้ริโภค 

3. การเปล่ียนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้ซ่ึงอาจ
น าไปสู่การเกิดความรู้สึกและการเขา้ใจท่ีดีข้ึน จนท าใหเ้กิดทศันคติทางบวก 
 

2.1.2 ทฤษฏีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ (Consumer behavior 
and purchasing decision) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการซ้ือและใช้งานผลิตภณัฑ์และบริการในปัจจุบนัและ
อนาคตของผูบ้ริโภค ซ่ึงการท่ีจะสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคให้มีความพึงพอใจนั้น จ  าเป็นจะตอ้งศึกษา วิจยั และมีความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ก่อน โดยไดมี้การใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไว ้ดงัน้ี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการคน้หา การซ้ือ การใช้ การ
ประเมิน และการด าเนินการ เก่ียวกับสินค้าหรือบริการโดยคาดหวงัว่า ส่ิงเหล่านั้น จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนได ้(Schiffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazr, 1997 อา้งใน ฉัต
ยาพร เสมอใจ, 2550) 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคล
กระท าเม่ือเขาท าการประเมิน ครอบครอง การใช้หรือบริโภคสินคา้และบริการ(Loudon, David L. 
and Della, Bitta Albert J., 1993  อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละ
บุคคลในการประเมิน การจดัหา การใช้ และการด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้และบริการ(Egel, James 
F., Blackell, Roger D.and Miniard Paul W.,1993 อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

จากความหมายในขา้งตน้ อาจสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ
หรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล  
ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) อา้งใน ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์ (2549) มีความเห็นสอดคล้อง
กบั ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) เก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เพื่อให้รับทราบและเขา้ใจลกัษณะความตอ้งการ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือและใช้
งานของผูบ้ริโภค มีหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ คือ หลกั 6Ws 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 7  
ประการ(7Os) ดงัน้ี 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึง
ตลาดเป้าหมาย หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย(Occupant) รวมทั้งพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดว้ย เช่น 
เพส อาย ุรายได ้การศึกษา ท่ีอยู ่การด าเนินชีวติ เป็นตน้ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคตอ้งการจากสินคา้บริการหรือองคก์ร (Objects) ซ่ึงไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?)เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ(Objectives) เหตุผล หรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น ปัจจยั
ทางจิตวทิยา ปัจจยัเฉพาะบุคคล ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม เป็นตน้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพื่อทราบถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค(Organizations) 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
สถานท่ี ช่องทางแหล่ง (Outlets) 
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7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?)เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ของผูบ้ริโภคตลอดจนอิทธิพลแรงจูงใจ
ใหต้ดัสินใจซ้ือ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดส้รุปความเก่ียวกบัรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อไวว้า่ พฤติกรรม
ของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากส่ิงเร้ามากระตุน้ความรู้สึกของเขา  ท าให้รู้สึกถึงความตอ้งการจนตอ้งท าการหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขา เพื่อท าการตดัสินใจซ้ือและเกิดพฤติกรรมการ
ซ้ืออนัเป็นการตอบสนองในท่ีสุด 

1.ส่ิงเร้า คือ ส่ิงท่ีเขา้มากระทบและกระตุน้ผูซ้ื้อ  ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากส่ิงเร้าภายในท่ีเกิด
จากความไม่สมดุลของร่างกายและจิตใจ จนเกิดความต้องการเพื่อรักษาสมดุลนั้ น และส่ิงเร้า
ภายนอก โดยแบ่งออกเป็น ส่ิงเร้าทางการตลาดซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)ท่ีนักการตลาดพฒันามาใช้ในการกระตุน้ผูซ้ื้อให้ตระหนกัถึงความไม่สมดุล เกิด
ความตอ้งการ และความตอ้งการซ้ือ  นอกจากส่ิงเร้าทางการตลาดยงัมีส่ิงเร่ืนๆท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มาย
นอกอยู่เหนือความควบคุมขององค์กรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจให้เกิดการซ้ือ เช่น สภาพเศรษฐกิจ  
เทคโนโลย ีกฎหมาย เป็นตน้ 

2.กล่องด า (Black Box) เป็นระบบของความรู้สึก ความต้องการ และกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและจิตใจของผูซ้ื้อ  เปรียบเสมือนกล่องด าของเคร่ืองบินท่ีเก็บขอ้มูล
ทั้ งหมดเก่ียวกับผูซ้ื้อไวภ้ายใน  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ี เป็นปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 

3.การตอบสนอง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองส่ิงเร้า  ซ่ึงผูซ้ื้อจะแบ่งการตดัสินใจออกเป็นขั้นๆเร่ิมจากการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
(ชนิด ตรายีห่อ้ ผูข้าย บริการ)  จากนั้นพิจารณาช่วงเวลาและปริมาณท่ีจะซ้ือ 

4.การตดัสินใจซ้ือ  
ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือก

หรือตดัสินใจท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการท่ีมีอยู่เสมอ โดย
ผูบ้ริโภคจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากัดของสถานการณ์  การตดัสินใจจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

ดวงพร จาตุรงควณิชย ์(2554) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 
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ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงความต้องการ เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคยอมรับว่า ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการท่ีก าลงัพิจารณาซ้ือนั้น อาจช่วยแกปั้ญหาหรือความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคได ้

ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะซ้ือทั้งหมดและ
พิจารณาทางเลือกแต่ละทาง  โดยการรวบรวมขอ้มูลนั้นอาจได้จากตวัผูบ้ริโภคเอง ผูบ้ริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ้ือมาก จะอาศยัความจ าเป็นเป็นเคร่ืองมือพิจารณาวา่ ผลิตภณัฑ์บริการใดควร
น ามาพิจารณาเป็นทางเลือก ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์นอ้ยจะรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งภายนอก
เพื่อก าหนดทางเลือก 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเพียงพอแลว้ จะประเมิน
ทางเลือกเพื่อเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บริการ  เกณฑ์การตดัสินใจเลือกโดยทัว่ไป จะพิจารณาลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ ์ราคา คุณภาพ และความปลอดภยั 

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจ เม่ือผูบ้ริโภคไดเ้ลือกผลิตภณัฑ์บริการแลว้ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภค
ก็พร้อมท่ีจะซ้ือ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือบริการตามท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือและการใชง้าน ซ่ึงผูซ้ื้ออาจมีพฤติกรรมในการ
ตอบสนอง โดยหากพึงพอใจ  อาจมีการซ้ือซ ้ า และอาจกลายเป็นลูกคา้ท่ีภกัดีได้ หากไม่พึงพอใจ 
อาจเลิกใช ้และประจานใหผู้อ่ื้นรับทราบต่อไป  หรือเรียกร้องใหผู้ข้ายรับผิดชอบ  ขอ้มูลหลกัการซ้ือ
และการใชจ้ะกลายเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั(Feedback)ท่ีส าคญัส าหรับผูซ้ื้อในการพิจารณาการตดัสินใจ
ซ้ือคร้ังต่อไป 

5.ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
5.1 ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Culture Factors) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้มาก

ท่ีสุด ประกอบดว้ย วฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) และชั้นสังคม (Social Class) 
5.2 ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) ผูค้นจะได้รับอิทธิพลจากสังคมรอบข้างท่ีเป็น

กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว และบทบาทสถานะทางสังคม  ดงัน้ี 
5.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม 

แบ่งเป็น กลุ่มอา้งอิงปฐมภูมิ(Primary Groups) ได้แก่  ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน 
เป็นลักษณะการติดต่อกันอย่างต่อเน่ืองและไม่เป็นทางการ ส่วนกลุ่มอา้งอิงทุติยภูมิ (Secondary 
Groups) ไดแ้ก่ กลุ่มศาสนา อาชีพ  สมาคม เป็นลกัษณะการติดต่อกนัอย่างเป็นทางการกวา่ แต่อาจ
ต่อเน่ืองนอ้ยกวา่ 
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5.2.2 ครอบครัว (Family) มีความส าคญัและมีอิทธิพลมากท่ีสุด ในการ
ส่งผลต่อนิสัยและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทและการตดัสินใจ
ของสมาชิกในครอบครัวหรือของครอบครัว 

5.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละบุคคลอาจมีหลาย
บทบาท ซ่ึงแต่ละบทบาทจะส่งผลต่อการพฤติกรรมการซ้ือ และยงัแสดงสถานะทางสังคมซ่ึงเป็น
สถานะท่ีสังคมยอมรับในตวับุคคลนั้นๆ  ท าให้การท าการตลาดจึงตอ้งค านึงถึง “สัญลกัษณ์ของ
สถานะ (Status Symbol)” เพราะคนตอ้งการการยอมรับจากสังคม และตอ้งการแสดงออกถึงสถานะ
ของตนเอง 

5.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่  อายุ ขั้นของวงจรชีวิต สถานภาพ
เศรษฐกิจของบุคคล รูปแบบการด าเนินชีวติ บุคลิกลกัษณะและแนวคิดของตนเอง 

5.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factors) ทางเลือกในการเลือกซ้ือไดรั้บอิทธิพล
จาก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

5.4.1 การกระตุ้นเร้า (Motivation) ความต้องการของบุคคลมีความ
หลากหลายและอาจเกิดข้ึนได้พร้อมกนั สามารถเป็นไบโอเจนิก(Biogenic) หรือเกิดจากความตึง
เครียด (Tension) หรือเกิดจากสภาวะจิตใจ (Psychogenic)  ซ่ึงการจะท าให้ความต้องการเกิด
แรงจูงใจกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมไดน้ั้น สามารถน าแนวคิดทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ทฤษฎีการ
จูงใจของฟรอยด ์และทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจเหล่าน้ีไดรั้บการกล่าวถึงและ
น ามาใชม้ากท่ีสุด 

5.4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการเลือก จดัการ และการแปล
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้  โดยการรับรู้ต่อส่ิงเดียวกนัอาจแตกต่างไปตามกระบวนการรับรู้ท่ีแตกต่าง
กนั 

5.4.3 การเรียนรู้ (Learning)  จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
สามารถสร้างการเรียนรู้โดยใชแ้รงขบัดนั (Drive) ส่ิงกระตุน้ (Stimuli) ส่ิงช้ีน า (Cue) การตอบสนอง 
(Response) และการบงัคบั (Reinforcement) 

5.4.4 ความเช่ือและทัศนคติ (Beliefs and Attitude) มาจากการเรียนรู้ท่ี
ปลูกฝังกมาระยะเวลาหน่ึง จากสภาพแวดลอ้มสังคมท่ีบุคคลอยูร่่วมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการด ารงชีวติและการซ้ือของผูบ้ริโภค ความเช่ือและทศันคติเปล่ียนแปลงไดย้าก 
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ภาพท่ี 2.1 รูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อ 
ท่ีมา : ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

-ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

-ปัจจยัดา้นสงัคม 

-ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

ส่ิงเร้า 
ส่ิงเร้าทางการตลาด ได้แก่  

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงเร้าอืน่ๆ เช่น  
เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง 

วฒันธรรม ฯลฯ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

การรับรู้ปัญหา 

 
การคน้หาขอ้มูล 

 
การประเมินทางเลือก 

 
การตดัสินใจซ้ือ 

 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือและการใชง้าน 

การตอบสนอง 
การเลือกผลิตภณัฑ ์

 
การเลือกตราผลิตภณัฑ ์

 
การเลือกผูข้าย 

 
เวลาในการซ้ือ 

 
ปริมาณการซ้ือ 

กล่องด า 
(Black Box) 
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2.1.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix หรือ 4Ps) 
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นองค์ประกอบส าคญัในการก าหนดกิจกรรมทางการ

ตลาด โดยเป็นปัจจยัท่ีทางบริษทัสามารถควบคุมได ้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งตรงจุด  ดงันั้น บริษทัจะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับการวางแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาดโดยสามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง
ท่ีต่างกันได้ โดยส่วนประสมทางการตลาดหรือเคร่ืองมือทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์
(Product)  ราคา(Price) การจดัจ าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) (Kotler, 2000 
อา้งใน วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ,์ 2558)  

1.ผลติภัณฑ์(Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาด และสร้างมูลค่าใหเ้กิดข้ึนอาจ
เป็นในรูปของสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ หรือความคิด ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงอาจอยูใ่น
รูปผลิตภณัฑ์เบ็ดเสร็จ คือ สินคา้ท่ีบวกความพึงพอใจ และผลประโยชน์ ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจกากรซ้ือ
สินคา้นั้น โดยรวมหมายถึงคุณภาพสินคา้ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการหลงัการขาย 
และบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงตอ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี(อดุลย ์จาตุรงค
กุล, 2542 อา้งใน ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549)   

1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั เป็นการก าหนด
ลกัษณะผลิตภณัฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงสามารถ
ท าไดห้ลายวิธี คือ ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ ความแตกต่างบริการ ความแตกต่างบุคลากร และ
ความแตกต่างภาพลกัษณ์ 

1.2 องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ หมายถึง กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์จะพิจารณาจากความ
แตกต่างทางการแข่งขนั และองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 1)ผลิตภณัฑ์หลัก ซ่ึงประกอบด้วย
ลกัษณะการใชง้าน คุณภาพ การออกแบบ และขนาด 2) ตราสินคา้ 3)บรรจุภณัฑ์ (วมิลพรรณ เสถียร
ถาวรวงศ,์ 2558) 

1.3 การก านหนดต าแหน่งผลิตภณัพ ์เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัพ์มีลกัษณะใหม่ และปรับปรุงดีข้ึน ซ่ึงตอ้ง
ค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.ราคา(Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายแลกเปล่ียนกบั
สินคา้หรือบริหารนั้นๆ การก าหนดราคาสินคา้ เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้วา่ ตอ้งการก าไร 
ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสู่กบัคู่แข่ง หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งได ้รวมถึง เวลา ความพยายามในการใชค้วามคิด และการ
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ก่อพฤติกรรม ซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน ตอ้งค านึงถึง(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2542 อา้งใน 
ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549)   

2.1 การก านดราคาขาย ซ่ึงตอ้งพิจารณาจาก 3 ปัจจยัส าคญั ดงัน้ี 
2.1.1 ตน้ทุน ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าในการก าหนดราคา ท าให้เกิดวิธีการตั้ง

ราคาโดยมุ่งเนน้ท่ีตน้ทุน 
2.1.2 ราคาของคู่แข่งและสินคา้ทดแทน โดยท าให้เกิดการตั้งราคามุ่งท่ี

การแข่งขนั 
2.1.3 การประเมินลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัาณ์ของผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ ใช้

เป็นเพดานของการก าหนดราคา ท าใหเ้กิดการตั้งราคามุ่งท่ีอุปสงค ์
2.2 ส่วนลด หมายถึง ส่นลดโดยตรงจากราคาขายเม่ือมีการซ้ือในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
2.3 ส่วนยอมให ้หมายถึง ส่นลดท่ีผูข้ายลดใหก้บัผูซ้ื้อ 
2.4 ระยะเวลาการช าระเงิน หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคช าระค่าสินคา้ตามเง่ืนไขของ

แต่ละบริษทั 
2.5 ระยะเวลาการให้สินเช่ือ หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผูข้ายยินยอมให้สินเช่ือค่าสินคา้ตาม

เง่ือนไขท่ีตกลง 
3. การจัดจ าหน่าย(Place)  หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้สินคา้บริการไปสู่ตลาด

เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคตามท่ีตอ้งการ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการ

เคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือ
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์เปล่ียนมือจากผูผ้ลิตไปยงัตลาด ประกอบด้วย 
ผูผ้ลิต คนหลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างธุรกิจ ซ่ึงอาจใชช่้องทางตรงจากผูผ้ลิตไปยงัผูใ้ชผู้บ้ริโภค และ
ใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิตผา่นคนกลางไปยงัผูใ้ชผู้บ้ริโภค 

3.2 การกระจายสินคา้หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด หมายถึง งานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิตและสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย
ในการบริโภค การกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญั คือ การขนส่ง การเก็บรักษา และการคลงัสินคา้ การ
บริหารสินคา้คงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) หมายถีง กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคและเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายน าเสนอ  
รวมถึงเป็นการส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือกระตุน้ความ
ตอ้งการเพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภค โดยเป้าหมายสูงสุดของการส่งเสริมทางการตลาด คือ 
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การกระตุน้ให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Panyapollngkavaranuwat, 2007 อา้ง
ใน วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ,์ 2558) โดยมีเคร่ืองมือส าคญั 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร และผลิตภณัพ ์
บริการ หรือแนวคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ ซ่ึงใช้ส่ือต่างๆในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค
กลุ่มใหญ่หรือตลาดกวา้ง (ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549)   

4.2 การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการแจง้ข่าวสาร และจูงใจตลาด
โดยใชบุ้คคล เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดีท่ีสุด ค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด (ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549)   

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีสามารถกระตุน้ความ
สนใจของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ (ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549)   

4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ โดยการให้ข่าว (Public Relation) คือ การเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้บริการท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินให้เจา้ของส่ือ ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยองค์กร เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์กรให้เกิดกบักลุ่มคน การให้ข่าว
เป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ และเน้นวตัถุประสงค์ในการบริการสังคม เสริมภาพพจน์ 
ชดเชยหรือเบ่ียงเบนความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่องตวัผลิตภณัฑ(์ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549)   

4.5 การท าให้สินคา้เป็นท่ีรับรู้ (Visual Merchadising) เป็นการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ผา่น
ภาพกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงส่ิงพิมพ์ขนาดเล็กหรือใหญ่ท่ีติดตั้งตามท่ีต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้หรือการตดัสินใจ (วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ,์ 2558) 
 

2.1.4 การประกาศของWHO เร่ืองการเป็นสารก่อมะเร็งของผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
วนัท่ี 26 ตุลาคม  2558  องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ประกาศให้เน้ือสัตวแ์ปรรูป

เป็นสารใน Group 1 : carcinogenic to humans โดยระบุว่า การรับประทานเน้ือสัตว์แปรรูปทุก
ปริมาณ 50 กรัมต่อวนั  เป็นประจ าทุกวนั จะก่อให้เกิดความเส่ียงโรคมะเร็งล าไส้ 18 % และได้
ประกาศให้ เน้ือแดงเป็นสารใน Group 2: probably carcinogenic to humans โดยระบุว่า  การ
รับประทานเน้ือสัตว์แดงทุกปริมาณ 100 กรัมต่อวนั  เป็นประจ าทุกวนั จะก่อให้เกิดความเส่ียง
โรคมะเร็งล าไส้ 17 % 
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2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 ภาพรวมอุตสากรรมเนือ้สัตว์แปรรูป 
2.2.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปของโลก 
การบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปของโลกเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากปัจจยั

ต่างๆ เช่น การเพิ่มข้ึนของธุรกิจค้าปลีกซ่ึงเป็นช่องทางการจ าหน่ายส าคัญ การด าเนินชีวิตท่ี
เปล่ียนไปของประเทศต่างๆท่ีพฒันาเป็นสังคมเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กและวยัหนุ่มสาว  การ
ขยายของผูผ้ลิตในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย UAE และฟิลิปปินส์  ในปี พ.ศ. 2557  
มูลค่าตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูปของโลกอยูท่ี่ประมาณ 64.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (5,664,700 ตนั) และ
คาดว่า ในปี พ.ศ. 2564 จะเพิ่มเป็น 80.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,443,600 ตนั) มูลค่าตลาดจะมี
อตัราเติบโตเฉล่ียสะสม(CAGR) 3.1 % ในขณะท่ีขนาดตลาดมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม(CAGR) 1.8 
% โดยคาดวา่ ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปท่ีผลิตจากเน้ือไก่จะไดรั้บความนิยมมากกวา่เน้ือประเภทอ่ืน 
เน่ืองจากเน้ือไก่เป็นเน้ือขาว ดีต่อสุขภาพ ราคาถูกกว่า และสามารถรับประทานได้ในทุกศาสนา 
(Transparency Market Research , 2016) 

2.2.1.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทย 
ในประเทศไทย ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็นอาหารชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความนิยมเพิ่มข้ึนจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง จากขอ้มูลการส ารวจแห่งหน่ึง พบวา่ ทุก 5 ครัวเรือนใน
ประเทศไทย จะมีไส้กรอกเก็บไวใ้นตูเ้ยน็1 ครัวเรือน(ธญัภา บ ารุงพืช, 2553)  จากความนิยมดงักล่าว 
อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทยจึงมีขนาดตลาดท่ีมีมูลค่าสูงไม่ต ่ากวา่หม่ืนลา้นบาท
มาหลายปี จากบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศไทย ระบุไวว้า่ ในปี พ.ศ. 2552  มูลค่า
ตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูป มีมูลค่า 14,000 ลา้นบาท และเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนคาดวา่ ส้ินปี พ.ศ. 2560 
จะมีมูลค่าประมาณ 34,644 ลา้นบาท คิดเป็นขนาดตลาดประมาณ 326,154 ตนั และคาดการณ์วา่ ใน
ปี พ.ศ.2563 ตลาดจะเติบโตเฉล่ียสะสมประมาณ(CAGR) 3% มีมูลค่าตลาด 37,856 ลา้นบาท คิดเป็น
ขนาดตลาด 356,397 ตนั 
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ภาพท่ี 2.2 มูลค่าตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูป ปี 2552-2563f   
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก CP Food (2016), สมาคมไส้กรอก และNielson (2017) 

 
ภาพท่ี 2.3 มูลค่าตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูประดบับน ปี 2554-2563f   
ท่ีมา : Euromonitor International (2017) 

คาดการณ์ว่า สัดส่วนตลาดระดับบน(Premium & Standard Segment) มีการเติบโต
มากกว่าตลาดระดบัล่าง(Economy Segment) และจากขอ้มูลของ Euromonitor International (2017) 
จะพบวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2560  ตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูประดบับน ซ่ึงส่วนใหญ่จ าหน่ายในร้านคา้
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ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) มีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสม(CAGR) 11.44% และคาดวา่ อตัราการ
เติบโต ในช่วงปี พ.ศ.2560-2563 จะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสม(CAGR) 9.57%   

            
ภาพท่ี 2.4 สัดส่วนตลาดเน้ือสัตวแ์ปรรูประดบับนและระดบัล่าง ปี 2558-2563f 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก ซีพีเอฟ(2559) 

2.2.1.3 การส่งออกและน าเขา้ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทย 
มูลค่าสินคา้ไส้กรอกส่งออกของไทยเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง  ในปี พ.ศ. 

2560 มียอดการส่งออกเป็นมูลค่า 1,372  ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2559  ร้อยละ 35   

 
ภาพท่ี 2.5 ปริมาณเน้ือสัตวแ์ปรรูปส่งออกของประเทศไทย ปี 2553-2561(ม.ค.-เม.ษ.) 
ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย  ์

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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จากภาพท่ี 2.5 สัดส่วนปริมาณการส่งออกไส้กรอกของประเทศไทยไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่นในช่วง  5 ปีท่ีผ่านมาน้ี  เร่ิมมีสัดส่วนลดลงโดยเฉพาะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนัท่ี
สัดส่วนมีการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ในขณะท่ีสัดส่วนการส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมิใช่ประเทศ
ญ่ีปุ่นมีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2560 กมัพูชา มีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปจากประเทศไทยเป็นอนัดบั 2  และประเทศองักฤษเป็นอนัดบั 3  ของปริมาณการส่งออก
เน้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทย 

การน าเขา้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์จาก
ประเทศอิตาลีถึงร้อยละ 30.6  รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส  ซ่ึงรวมยอดน าเขา้ไส้กรอกปี 
พ.ศ.2560 ทั้งหมดแลว้อยูท่ี่ 78.6 ลา้นบาท ปริมาณน าเขา้ 318.6 ตนั โดยลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ร้อย
ละ 3.47  

 
ภาพท่ี 2.6 ปริมาณเน้ือสัตวแ์ปรรูปน าเขา้ของประเทศไทย ปี 2553-2561(ม.ค.-เม.ษ.) 
ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
2.2.1.4 แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคในประเทศ

ไทย 
ศู น ย์ อั ฉ ริ ย ะ เพื่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร  ส ถ า บั น อ า ห า ร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ SCB EIC บริษทั ยบีูเอม็ เอเชีย (ประเทศไทย) และ Euromonitor ไดมี้การ
วเิคราะห์แนวโนม้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารท่ีก าลงัเติบโตในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2561   เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ แนวโนม้ท่ีเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ยงัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง  
ดงัภาพท่ี 2.7 และ 2.8 
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ภาพท่ี 2.7 แนวโนม้อาหาร ปี พ.ศ. 2559-2560 
ท่ีมา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อา้งใน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2559) 

 
ภาพท่ี 2.8 แนวโนม้อาหาร ปี พ.ศ. 2561 
ท่ีมา : UBM Thailand (2560) อา้งอิงในงาน Fi Asia 2017  
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คาดวา่ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารเพื่อสุขภาพจะยงัเป็นส่วนหน่ึงของ Thailand 
Food Mega Trend 2018-2028 อีกดว้ย  ดงัภาพท่ี 2.9   

 
ภาพท่ี 2.9 Thailand Food Mega Trend 2018-2028 
ท่ีมา : สถาบนัอาหาร (2560) 

2.2.1.5 มาตรฐานและกฏหมายท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็นอุตสาหกรรมอาหารท่ีมี

ขนาดใหญ่และส าคญัของประเทศไทย ทั้งยงัเป็นการแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม(Value 
Added) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผูป้ระกอบการปศุสัตว ์อย่างไรก็ตาม เน้ือสัตว์แปรรูปยงัคงเป็น
ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีการปรุงแต่งและเป็นการถนอมอาหารประเภทหน่ึงท่ีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนดา้นสุขภาพให้ความสนใจและมีการควบคุมผลิตภณัฑ์เพื่อความปลอดภยัในการบริโภค ซ่ึง
ในช่วงท่ีผ่านมา มีประกาศ มาตรฐาน และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและสุขภาพท่ีกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูป ดงัน้ี 

การประกาศขององคก์ารอนามยัโลก เร่ือง อาหารท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง 
ในวนัท่ี 26 ตุลาคม  2558  องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศให้เน้ือสัตวแ์ปรรูป

เป็นสารใน Group 1 : carcinogenic to humans โดยระบุว่า การรับประทานเน้ือสัตว์แปรรูปทุก
ปริมาณ 50 กรัมต่อวนั  เป็นประจ าทุกวนั จะก่อให้เกิดความเส่ียงโรคมะเร็งล าไส้ 18 % และได้
ประกาศให้ เน้ือแดงเป็นสารใน Group 2: probably carcinogenic to humans โดยระบุว่า  การ
รับประทานเน้ือสัตว์แดงทุกปริมาณ 100 กรัมต่อวนั  เป็นประจ าทุกวนั จะก่อให้เกิดความเส่ียง
โรคมะเร็งล าไส้ 17 % 

กฏหมายเก่ียวกบัไขมนัทรานส์ 
วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and 

Drug Administration (FDA)) ไดร้ะบุวา่ น ้ ามนัซ่ึงผา่นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially 
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hydrogenated oils (PHOs)) ซ่ึงเป็นแหล่งไขมนัทรานส์สังเคราะห์ไม่ปลอดภยัในการผลิตอาหาร 
และให้เวลา 3 ปี หรือ ภายใน 16 มิถุนายน 2561 ผูผ้ลิตอาหารต้องก าจดัหรือไม่ให้ผลิตภณัฑ์ใช ้
PHOs   หลงัจากก าหนด 3 ปีดงักล่าว  ถา้ผูผ้ลิตรายใดตอ้งการใช้ PHOs ในการผลิตอาหารตอ้งขอ
อนุญาตจาก FDA ก่อนท าการผลิตจ าหน่าย  มาตรการน้ีของ FDA คาดหวงัวา่ จะช่วยป้องกนัและลด
การเสียชีวติดว้ยโรคหวัใจวายของประชาชนสหรัฐอเมริกา (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) 

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข ไดจ้ดัท าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. …. เร่ืองก าหนดวตัถุท่ีห้ามใชใ้นอาหาร 
(ฉบบัท่ี 3) อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 (1) และมาตรา 6 (5) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 
2522 โดยให้เพิ่มความลงในขอ้ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 151 (พ.ศ. 2536) เร่ือง
ก าหนดวตัถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ลงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ในขอ้ 2.13 “ห้ามใช้น ้ ามนัท่ีผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (ไขมนัทรานส์) “ยกเวน้” การใช้ในการผลิตอาหารเพื่อการ
ส่งออก” โดยคาดวา่จะประกาศใชภ้ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และให้เวลาผูผ้ลิตในการปรับตวั
ตามกฏมาตรฐานใหม่น้ีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้ งน้ี   การ
ประกาศห้ามใช้ไขมนัทรานส์ในอุตาสาหกรรมอาหารเพื่อป้องกนัการน าเขา้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมี
ไขมนัทรานส์จากสหรัฐอเมริกา และเป็นการช่วยป้องกนัและลดการเสียชีวิตดว้ยโรคหัวใจวายของ
ประชาชนไทย  โดยทั้งน้ี ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
กล่าวว่า  การปลอดไขมนัทรานส์ไม่ไดห้มายความวา่ ตรวจไม่พบ แต่เป็นการก าหนดความเขม้ขน้
สูงสุดของไขมนัทรานส์ท่ียอมให้มีไดใ้นอาหาร ดว้ยการใช้ปริมาณท่ีพบไดใ้นธรรมชาติเป็นเกณฑ์ 
คือ ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ในขณะท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) แนะน าให้หลีกเล่ียงการ
บริโภคไขมนัทรานส์ โดยไม่ควรบริโภคเกินกวา่ 2.2 กรัม/วนั(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) 

กฏหมายเก่ียวกบัการใชส้ารไนไตรทใ์นผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 
ในอุตสาหกรรมเน้ือสัตวแ์ปรรูป มีการใชส้ารโซเดียมไนไตรทแ์ละโซเดียมไนเตรทซ่ึง

มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตว์แปรรูปทั่วโลก และส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ไดอ้นุญาตใหใ้ชส้ารในกลุ่มน้ีได ้เน่ืองจากมีคุณสมบติัป้องกนัการ
เจริญของเช้ือแบคทีเรีย โดยเฉพาะเช้ือคลอสตริเดียมโบทูลินมั (Clostridium botulinum)  

ปัจจุบนั ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกกฎหมายควบคุมการใช้สาร
กลุ่มไนไตรทแ์ละไนเตรทให้อยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการเจริญของเช้ือจุลินทรียก์ลุ่มท่ี
สร้างสารพิษอนัตรายได ้โดยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 281 (พ.ศ. 2547) ก าหนด
ปริมาณการใชเ้กลือโซเดียมไนไตรท์ในผลิตภณัฑ์เน้ือหมกั เช่น ไส้กรอก แฮม ให้มีปริมาณตกคา้ง
ในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยไดไ้ม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน ้ าหนกัเน้ือ ส่วนโซเดียมไนเตรทจะให้
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มีเหลือตกคา้งได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน ้ าหนกัผลิตภณัฑ์ หากใช้ไม่เกินมาตรฐาน
ขา้งตน้น้ีก็จะถือวา่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  

 
2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการคน้ควา้เพื่อทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์

แปรรูปในประเทศไทย พบวา่ มีทั้งงานวจิยัดา้นการผลิตพฒันาผลิตภณัฑ ์ และงานวจิยัเชิงธุรกิจ โดย
งานวจิยัเชิงธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจยัพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือบริโภค
เน้ือสัตวแ์ปรรูปกลุ่มไส้กรอก และลูกช้ิน รองลงมา เป็นงานวจิยัเชิงธุรกิจดา้นอ่ืนๆ เช่น ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าธุรกิจ (ประหยดั คหบดีกนกกุล, 2553)  ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (ธัญภา 
บ ารุงพืช, 2553)   การยอมรับในตวัผลิตภณัฑ์  การเปรียบเทียบการบริหารตน้ทุนในการจ าหน่าย 
(มณเฑียร เนินอุไร, 2547)  เป็นตน้ 

การศึกษาวิจยัพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป
กลุ่มไส้กรอก และลูกช้ิน ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ใช้การส ารวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ ท่ีประมาณ 300 - 400 ตัวอย่าง ยกเว้น  ในงานวิจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูป้ระกอบการซ่ึงมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 30-50 ตวัอยา่ง (ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550)  และ
วิเคราะห์พื้นฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนา ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลึกอ่ืนๆ เช่น ตัวแบบสมการ
โครงสร้าง (SEM) (ธญัภา บ ารุงพืช, 2553) ค่าไควส์แคว ์และค่าอีตา้ (ศศิธร ลู่สมบูรณ์, 2552) 

ในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัดา้นพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปกลุ่มไส้กรอก และลูกช้ิน เหล่าน้ี  ได้ให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ดงัน้ี 

2.2.2.1 พฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย  

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปโดยทัว่ คือ ส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคเป็นผูมี้อายุ 20-50 ปี มกับริโภคหรือซ้ือผลิตภณัฑ์สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง คร้ังละไม่เกินคร่ึง
กิโลกรัม โดยซ้ือผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายกลุ่มร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดสดเป็น
หลกั (ประหยดั คหบดีกนกกุล, 2553; ศศิธร ลู่สมบูรณ์, 2552; ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550; ปุณยวีร์ 
เรืองพิพฒัน์, 2549; เอกชยั สกาวรัตนากุล, 2549; พิศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวฒุโฒ, 2545 และปารีณา เดชฤ
ทธิกุล, 2543) ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ผูบ้ริโภค หรืออาจเรียกไดว้า่ เป็นตามความชอบ
ส่วนตวัของผูบ้ริโภค (ศศิธร ลู่สมบูรณ์, 2552; ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550; ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 
2549 และเอกชยั สกาวรัตนากุล, 2549)  ส่วนใหญ่ชอบรับประทานผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอกท่ีท าจาก
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เน้ือหมู (ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 2549) ขอ้พิจารณาในการเลือกซ้ือบริโภคส าคญั คือ รสชาติ (ปุณยวีร์ 
เรืองพิพฒัน์, 2549 และพิศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวุฒโฒ, 2545) ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือบริโภคมากท่ีสุด 
คือ ซีพี (CP) (ปุณยวร์ี เรืองพิพฒัน์, 2549 และศศิธร ลู่สมบูรณ์, 2552) 

2.2.2.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเน้ือสัตวแ์ปร
รูป 

การศึกษาวิจยัพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือบริโภค
เน้ือสัตว์แปรรูปกลุ่มไส้กรอก และลูกช้ิน จะพบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลหรือปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ จ  านวนสมาชิกครอบครัว 
ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค เช่น ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภค 
และยี่ห้อสินค้าท่ีเลือกซ้ือ ยกเวน้ ปัจจยัเร่ือง เพศ และลักษณะท่ีอยู่อาศัย  ในขณะท่ีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคในระดบัปานกลาง (ศศิธร ลู่สมบูรณ์, 
2552) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั มกัเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์(ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550, เอกชยั สกาวรัตนา
กุล, 2549 และพิศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวุฒโฒ, 2545) และปัจจยัด้านราคา (ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 2549 
และปารีณา เดชฤทธิกุล, 2543) ทั้ งน้ี  ปัจจัยด้านการส่งสริมการขาย เป็นปัจจัยท่ีผู ้บริโภคให้
ความส าคญัน้อยท่ีสุด (ประหยดั คหบดีกนกกุล, 2553, ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550, ปุณยวีร์ เรือง
พิพฒัน์, 2549, เอกชยั สกาวรัตนากุล, 2549 และปารีณา เดชฤทธิกุล, 2543) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มกัใหค้วามส าคญัในดา้นรสชาติ ความสดใหม่ และ
สะอาด (ประหยดั คหบดีกนกกุล, 2553, ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550, ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 2549, พิ
ศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวุฒโฒ, 2545 และปารีณา เดชฤทธิกุล, 2543)โดยลกัษณะผลิตภณัฑ์กลุ่มลูกช้ินท่ี
ไดรั้บความนิยม คือ เหนียวนุ่ม (ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550 และพิศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวุฒโฒ, 2545) 
มกัรับประทานกับก๋วยเต๋ียว ส่วนกลุ่มไส้กรอกมกันิยมรับประทานด้วยการทอด (ปุณยวีร์ เรือง
พิพฒัน์, 2549) 

ปัจจยัดา้นราคา ค านึงเร่ืองความเหมาะสมของราคา หรือความคุม้ค่าของ
ราคา ไม่วา่จะเป็นราคาต่อหน่ึงหน่วยผลิตภณัฑ์หรือต่อคุณภาพผลิตภณัฑ์ หรือการเปรียบเทียบราคา
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปกบัราคาอาหารทัว่ไป (ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกูร, 2550, ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 
2549, พิศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวฒุโฒ, 2545 และปารีณา เดชฤทธิกุล, 2543) 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ท่ี มี อิทธิพลให้ มีการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ ความสะดวก มีสินคา้เม่ือตอ้งการ รวดเร็วในการให้บริการ (ฐิติวฒัน์ ตุว
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พลางกูร, 2550, ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 2549, พิศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวุฒโฒ, 2545 และปารีณา เดชฤทธิ
กุล, 2543) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ ส่วนลด โปรโมชัน่ และส่ือโฆษณา (ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์, 2549, พิ
ศกัด์ิเจริญ ศกัด์ิศิริวุฒโฒ, 2545 และปารีณา เดชฤทธิกุล, 2543) ส่วนผูซ้ื้อท่ีเป็นร้านอาหาร จะให้
ความส าคัญในเร่ืองการสนับสนุนการขายท่ีผูข้ายเสนอให้ เช่น การตกแต่งป้ายรายการอาหาร 
รายการแนะน าหรือสูตรอาหารใหม่ เป็นตน้(ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกรู, 2550) 

ในการศึกษาของปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์ (2549) เม่ือจ าแนกผลการศึกษา
ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ของการใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกของปัจจยัยอ่ย
ของส่วนประสมทางการตลาด จะพบว่า เพศชายหญิงมีการให้ความส าคัญในแต่ละปัจจยัส่วน
ประสบการตลาดท่ีเหมือนกนั  ในขณะท่ีมีการให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัส่วนประสบการตลาดท่ี
มีความแตกต่างตามอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้  

2.2.2.3 การรับรู้ ยอมรับ จงรักภกัดี และทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปของผูบ้ริโภค 

การศึกษาด้านความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของธัญภา บ ารุงพืช (2553) 
สรุปไดว้า่ ในตลาดมีความนิยมผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปโดยการซ้ือสินคา้ไส้กรอกตราซีพีมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ หมูตวัเดียว สินคา้ไส้กรอกตราหมูสองตวัมีการซ้ือน้อยท่ีสุด เน่ืองจากอาจเกิดจากซีพี
เป็นผูน้ าตลาด ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 1 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 
คือ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ และช่ือเสียงของตราสินคา้  

การศึกษาดงักล่าวสามารถสนบัสนุนทฤษฎีความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
โดยการรับรู้เท่ากบัการคาดหวงั และการเสริมทฤษฎีความจงรักภกัดี โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติ ความ
เช่ือ และความปรารถนาต่อสินคา้และบริการ จนเกิดการซ้ือซ ้ า เช่น การรับประทานไส้กรอกเป็น
ประจ า บางคร้ังแมสิ้นคา้จะปรับราคาเพิ่มข้ึนก็ไม่เปล่ียนไปซ้ือตราสินคา้อ่ืน พร้อมจะแนะน าคนอ่ืน
ให้มารับประทานไส้กรอกในตราสินคา้ของตนเอง  ซ่ึงความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสินคา้ไส้
กรอกมีอิทธิพลสูงสุดต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ไส้กรอก (ธญัภา บ ารุงพืช, 2553) 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปในแง่ของการ
บริโภคเพื่อความความอร่อย ความกลมกล่อม ซ่ึงผูบ้ริโภคมองว่า เน้ือสัตวแ์ปรรูปกลุ่มไส้กรอกท่ี
สามารถรับประทานแลว้ให้ความสุข  ความอร่อย โดยไม่สนใจว่า ไส้กรอกจะมีความอนัตรายจาก
ไขมนัมากนอ้ยแค่ไหน  และมีความกงัวลในเร่ืองการบริโภคไส้กรอกต่อการท าลายสุขภาพในระดบั
ต ่า เน่ืองจากไม่ไดรั้บประทานปริมาณมาก ไม่น่าท าลายสุขภาพได ้ แต่อาจมีความกงัวลเร่ืองสารก่อ



29 
 

 

 

มะเร็งจากกระบวนการผลิต ปริมาณแป้งและโซเดียมท่ีมากเกินไป รวมทั้งเห็นวา่ แป้งในไส้กรอก มี
ความอนัตรายกว่าไขมนั การไม่ทราบปริมาณไขมนัในส่วนผสมไส้กรอกท าให้การเพิ่มหรือลด
ไขมันของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นปัจจยัหลักให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด 
นอกจากน้ี  ในกลุ่มผูค้วบคุมน ้ าหนักก็ยงัมีแนวโน้มการยอมรับไส้กรอกไขมันต ่าในระดับต ่า 
เน่ืองจากไม่ชอบบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป ท่ีเห็นว่า เป็นอาหารท่ีท าลายสุขภาพ รวมทั้ง มีทศันคติท่ี
กงัวลต่อปริมาณแป้งและโซเดียมมากกวา่ไขมนั จากความเช่ือวา่ แป้งเป็นสาเหตุหลกัของความอว้น 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมควบคุมน ้ าหนกักล่าวว่า สามารถรับประทานไขมนัในปริมาณปกติแต่
ควบคุมปริมาณแป้งก็ยงัสามารถควบคุมน ้าหนกัได ้(วมิลพรรณ เสถียรถาวรวงศ,์ 2558) 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปในประเทศไทย” เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และประกอบการศึกษาหัวข้อต่างๆ โดยมี
ขั้นตอนของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั กรอบการวจิยั และสมมติฐาน 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 

3.1 รูปแบบการวจิัย กรอบการวจิัย และสมมติฐาน 
 

3.1.1 รูปแบบการวจัิย 
รูปแบบการวิจัยของงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ทศันคติ และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปในประเทศไทย โดยวิธีการส ารวจ (Survey research) ด้วยการกรอกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทั้ งแบบสอบถามออนไลน์ (Online) และออฟไลน์  (Offline) โดยใช้ชุดค าถาม
เดียวกนั 
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3.1.2 ขั้นตอน และกรอบการวจัิย 
จากการคน้ควา้ขอ้มูล แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถก าหนด

ขั้นตอนการวจิยัไดด้งัน้ี     

 
 

 

Health Awareness Trend 

Health Food Trend 

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมเน้ือสัตว์
แปรรูปในประเทศไทย 

WHO ประกาศ :   
เน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็นสารก่อมะเร็ง 

 

-ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

-พฤติกรรมการบริโภค 

-ทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

-ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

สรุปผลการวจัิยส่วนที ่1 

-ลกัษณะของผูบ้ริโภค 

-ทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

-พฤติกรรมในการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

-ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

ผลการทดสอบส่วนที ่3   
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
บริโภคและซ้ือผลิตภณัฑ์

เน้ือสัตวแ์ปรรูป 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการทดสอบส่วนที ่2   
Health Trend  มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป

หรือไม่ 
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จากการคน้ควา้ขอ้มูล แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถก าหนด
กรอบการวจิยัไดด้งัน้ี     

 
      ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2 

H5 

H4 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.อาชีพ 
4.รายได ้
5.ระดบัการศึกษา 
6.ศาสนา 
7.ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
 

ทศันคติต่อผลติภัณฑ์
เนือ้สัตว์แปรรูป 

1.มุมมอง 7 ลกัษณะ  
H1 ก่อน-หลงัการรับรู้ขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของผลิตภณัฑ์ 

 

พฤติกรรมการบริโภคและ
การตัดสินใจเลอืกซ้ือของ

ผู้บริโภค 
1.ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์พึง
พอใจบริโภค 
2.ความถ่ีในการบริโภค 
3.ปริมาณในการบริโภค 
4.รูปแบบลกัษณะการเลือก
ซ้ือ 
5.รูปแบบลกัษณะการ
บริโภค 
 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

H3 
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3.1.3 สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติต่อผลิตภัณฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคมีความแตกต่าง

ระหวา่งก่อน และ หลงั การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ ผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑ์
เน้ือสัตวแ์ปรรูป 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
และการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

สมมติฐานท่ี 4 ทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

  
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงเป็นผู ้

เคยบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ประชากรน้ียงัรวมถึงผูเ้คยบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป
แต่ไม่เคยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง หรือมีผูอ่ื้นซ้ือมาให้บริโภค  ซ่ึงไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จึงถือวา่ ไม่ทราบจ านวนประชากรของการวจิยัน้ี 

 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยคัดเลือกจากประชากร ด้วยการสุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยมีขอ้พิจารณาคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ  

1) เป็นผูเ้คยบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป โดยรวมถึง ผูเ้คยบริโภคผลิตภัณฑ์
เน้ือสัตวแ์ปรรูปแต่ไม่เคยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง หรือมีผูอ่ื้นซ้ือมาใหบ้ริโภคดว้ย  

2.)เป็นผูอ้าศยัในประเทศไทย  
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ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใช้สูตรการค านวนหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochran ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 323  ตวัอยา่ง 

การใชสู้ตรค านวนกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochran ไดด้งัน้ี 
 

n =
𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑑2
 

เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม  

(โดยทัว่ไปนิยมใชส้ัดส่วน 30% หรือ 0.30)   
  Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด หรือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ เช่น  
  Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 เท่ากบั 1.65 (ความเช่ือมัน่ 90%) 
  Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) 
  Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 เท่ากบั 2.58 (ความเช่ือมัน่ 99%) 

d  คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้เช่น 
  ระดบัความเช่ือมัน่90% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.10 
  ระดบัความเช่ือมัน่95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
  ระดบัความเช่ือมัน่99% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.01 
 

เม่ือการวจิยัในคร้ังน้ี ก าหนดให ้
สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตแ้งการสุ่ม เท่ากบั 30% หรือ 0.30 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  
ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด(Z) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั 1.96  
สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน(d) เท่ากบั 0.05   
จะได ้ 

𝑛 =
0.30(1 − 0.30)(1.96)2

(0.05)2
 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 322.69 ≈ 323 ตวัอยา่ง 

หมายเหตุ กลุ่มตวัอยา่ง 323 ตวัอยา่ง ไม่นบัรวมแบบสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัท่ีตอ้ง

ถูกคดัออก เน่ืองจากไม่สามารถตอบต่อไปไดเ้พราะไม่เคยบริโภค หรือตอบขอ้ค าถามไม่ครบถว้น    
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การส ารวจ (Survey 
research)ด้วยการกรอกแบบสอบถาม (questionnaire) ทั้ งแบบสอบถามออนไลน์ (Online) และ
ออฟไลน์ (Offline) โดยใชชุ้ดค าถามเดียวกนั โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์จะใช้การส่ือสาร
ดว้ย QR Code หรือ URL Link ส าหรับตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามจะ
สามารถเข้าร่วมการชิงรางวลัส าหรับการร่วมตอบแบบสอบถาม โดยเป็นรางวลัประเภท Gift 
Voucher เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเชิญใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัสมคัรใจตอบแบบสอบถาม 
 
 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

3.4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามภาษาไทย (questionnaire) 

ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ แลว้

น ามาประยุกต ์ดดัแปลง ปรับปรุงรูปแบบและขอ้ค าถามให้เป็นลกัษณะเฉพาะส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัก าหนดและออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วนหลกั ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคดักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

เป็นแบบสอบถามเพื่อคดักรองกลุ่มตวัอย่างว่าเคยบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีน้ี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบหลายค าตอบ (Multiple Choice 

Questions) ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ  านวน 1 ข้อ โดยผูต้อบ

เลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด หากผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ “ไม่เคย” บริโภคเน้ือสัตว์

แปรรูปในช่วงระยะเวลา 1 ปีน้ี ผูต้อบรายนั้นจะถือวา่ ไม่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี ตอ้งยติุการ

ตอบแบบสอบทนัที 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป

โดยทัว่ไป 
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เป็นแบบสอบถามส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีพึงพอใจบริโภค ความถ่ีและปริมาณในการบริโภค รูปแบบ

ลกัษณะการเลือกซ้ือ และรูปแบบลกัษณะการบริโภค ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบ

หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  (Nominal 

Scale) จ  านวน 6 ขอ้ โดยผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด และค าถามลกัษณะค าถาม

แบบจดัอนัดบั (Ranking Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ  านวน 

5 ขอ้ โดยใหเ้รียงอนัดบัจ านวน 3 อนัดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้พิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์

แปรรูป 

เป็นแบบสอบถามส่วนท่ีเก่ียวกับข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เน้ือสัตวแ์ปรรูป ซ่ึงประยุกต์โดยใช้แนวคิดปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ได้แก่ ด้าน

ผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ค าถามแบบ Likert Scale  ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั จ านวน 

53 ขอ้ 

โดยแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

คะแนน  ระดับอทิธิพล 

5 หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีอิทธิพลมาก 

3 หมายถึง มีอิทธิพลปานกลาง 

2 หมายถึง มีอิทธิพลนอ้ย 

1 หมายถึง มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
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ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล โดยค านวนจากสูตรความกวา้งของอตัรภาคชั้น 

ดงัน้ี (มณฑกาญจน์ วจิิตรสกลธ์, 2552) 

ความกวา้งของอตัรภาคชั้น  = (ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 

    = (5-1)/5 

    = 0.8 

เกณฑ์การประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับข้อพิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยใชค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 

 คะแนนเฉลีย่  ระดับอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริโภค 

4.21-5.00 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคมากท่ีสุด 

3.41-4.20 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคมาก 

2.61-3.40 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคปานกลาง 

1.81-2.60 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคนอ้ย 

1.00-1.80 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคนอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ไดแ้ก่ 

มุมมองและทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ในสถานการณ์ปกติและหลงัจากไดรั้บทราบ

ขอ้มูลเชิงสุขภาพของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป โดยมีค าถาม ดงัน้ี 

2.1 ค าถามลักษณะค าถามแบบ Semantic Differential Scale ใช้ระดับการวดัข้อมูล

ประเภทอตัรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั เป็นการแสดงมุมมองท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป

ในความเห็นของผูต้อบ จ านวน 14 ขอ้ โดยมาตรวดัในแบบสอบถามพฒันาจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอยา่ง 23 ตวัอยา่ง  
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โดยแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

คะแนน  ระดับทศันคติ 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล โดยค านวนจากสูตรความกวา้งของอตัรภาคชั้น 

ดงัน้ี (มณฑกาญจน์ วจิิตรสกลธ์, 2552) 

ความกวา้งของอตัรภาคชั้น  = (ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 

    = (5-1)/5 

    = 0.8 

เกณฑ์การประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับข้อพิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยใชค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 

 คะแนนเฉลีย่  ระดับทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 

4.21-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.41-4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

2.61-3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

1.81-2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00-1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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2.2 ค าถามลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบหลายค าตอบ  (Multiple Choice 

Questions) ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) จ  านวน 1 ข้อ ผูต้อบเลือก

เพียงค าตอบเดียวท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด โดยให้เลือกตอบว่า จะยงับริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป

ต่อไปหรือไม่ อยา่งไร 

2.3 ค าถามลักษณะค าถามแบบจดัอนัดับ (Ranking Question)ใช้ระดับการวดัข้อมูล

ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ  านวน 1 ขอ้ โดยให้จดัอนัดบั 3 อนัดบัของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์

แปรรูปเพื่อสุขภาพท่ีผูต้อบมีความสนใจมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

เป็นแบบสอบถามส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา และลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบ

หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  (Nominal 

Scale) จ  านวน 7 ขอ้ โดยผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด  

  
3.4.2 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดวธีิการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจทาน และแกไ้ขปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

2.น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญอย่างน้อย 3 ราย เพื่อประเมินความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม (IOC) โดยก าหนดคะแนนเพื่อพิจารณา ดงัน้ี  

 ให ้+1  ถา้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 ให ้0  ถา้ไม่แน่ใจวา่ ค  าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 ให ้-1 ถา้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 ก าหนดให ้ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
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3.ท าการทดลองใช้ (Try out หรือ Pre-test) จ  านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม ก าหนด ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s alpha) ท่ีเหมาะสม คือ ไม่ต ่า

กวา่ 0.7 จะถือวา่ เป็นแบบสอบถามท่ีดี 

ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ค่า IOC (โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน) 0.772 

Cronbach's Alpha (Pre-test 30 คน) 0.739 

 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัน้ีจะบนัทึกขอ้มูลจากการส ารวจเก็บขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Excel เพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมค านวนวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ คือ SPSS Statistics จากนั้น ผูว้ิจยัท าการสรุปผลการวิจยั และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยตาราง
เปรียบเทียบ และกราฟตามความเหมาะสม 

การวจิยัในคร้ังน้ี ก าหนดสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี 
1.การวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณณา(Descriptive Statistic) เป็นหลกัการท่ีใช้เก็บ

รวบรวมขอ้มูล น าเสนอขอ้มูลและค านวนณค่าสถิติเบ้ืองตน้ ซ่ึงประกอบดว้ยความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงคุณลกัษณะของตวัแปรทุกตวัตามลกัษณะ
ข้อมูลหรือระดับการวดัของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั (ธัญภา บ ารุงพืช,2553) ซ่ึงได้แก่ ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์
เน้ือสัตวแ์ปรรูป และพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.การวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Analysis) ด้วยการน าข้อมูลจาก
แบบสอบถาม มาวเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่  การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากร
ไม่อิสระ (Paired T-Test)  การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร(Chi-Square Test)  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทุกตวั และหาระดบัปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อตวัแปรทั้งทางตรงและทางออ้มตามความเหมาะสม  ซ่ึงไดแ้ก่  
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2.1 การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ (Paired T-Test) 
ใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1  เร่ืองความแตกต่างของทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของ
ผูบ้ริโภคระหว่างก่อน และ หลงั การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ ผลต่อสุขภาพร่างกายของ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

2.2 การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร(Chi-Square Test)  ใชใ้นการ
วิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2, 3, 4 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์ ทศันคติ และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)ใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps 

2.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Analysis)ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน
ท่ี 5 เพื่อหาความสัมพนัธ์ของ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และพฤติกรรมการบริโภค
และการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

 

 
 
ภาพท่ี 3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปในประเทศไทย”  มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ทศันคติ และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปในประเทศไทย  โดยวิธีการส ารวจ (Survey research) ด้วยการกรอกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทั้ งแบบสอบถามออนไลน์ (Online) และออฟไลน์  (Offline) โดยใช้ชุดค าถาม 
เดียวกนั  รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 323 ตวัอยา่ง ซ่ึงการวิจยัคร้ังเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเพียงคร้ังเดียว ไดผ้ลการวเิคราะห์แบบสอบถามแบ่งเป็น  6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรท่ีส าคญัขององคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
4.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภค 
4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
4.7 สรุปผลการวจิยั 

 
 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 323 ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ศาสนา และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั โดยการแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ  มีรายละเอียดดงั ตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 323  
ตวัอยา่ง  

 
ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ 

จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ     
  หญิง 188 58.2 

  ชาย 135 41.8 

  รวม 323 100.0 

2.อายุ     
  13-18 ปี 25 7.7 

  19-22 ปี 25 7.7 

  23-30 ปี 140 43.3 

  31-50 ปี 68 21.1 

  51 ปี ข้ึนไป 65 20.1 

  รวม 323 100.0 

3.อาชีพ     
  นกัเรียน 27 8.4 

  นกัศึกษา 48 14.9 

  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 29 9.0 

  พนกังานเอกชน 149 46.1 

  อ่ืนๆ 14 4.3 

  เจา้ของกิจการ 56 17.3 

  รวม 323 100.0 

4.การศึกษา     
  มธัยมปลาย-อนุปริญญา(ปวช.-ปวส.) 34 10.5 

  ปริญญาตรี 179 55.4 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 110 34.1 

  รวม 323 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 323 
ตวัอยา่ง (ต่อ) 

ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

5.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน     
  ต ่ากวา่ 10,000 บาท 50 15.5 

  10,000 – 15,000 บาท 19 5.9 

  15,001 – 20,000 บาท 33 10.2 

  20,001- 30,000 บาท 50 15.5 

  30,001- 40,000 บาท 42 13.0 

  มากกวา่ 40,000 บาท 129 39.9 

  รวม 323 100.0 

6.ศาสนา     
  พุทธ 304 94.1 

  คริสต ์ 4 1.2 

  อิสลาม 2 .6 

  อ่ืนๆ 2 .6 

  ไม่นบัถือศาสนา 11 3.4 

  รวม 323 100.0 

7.ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย     
  หอ้งเช่าอพาร์ทเมนท ์ 32 9.9 

  คอนโด 52 16.1 

  ทาวเฮาส์ / ทาวโฮม / ตึกแถว 86 26.6 

  บา้นเด่ียว 153 47.4 

  รวม 323 100.0 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2  อายุ 23-30 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3  
เป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 149 คน หรือร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ  านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาทมากท่ีสุด 
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จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 เป็นผูน้บัถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 94.1 หรือ
จ านวน 304 คน และส่วนใหญ่พกัอาศยับา้นเด่ียว จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 
 
 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูปของกลุ่มตัวอย่าง  
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตว์แปรรูปของกลุ่มตัวอย่าง 323 

ตวัอยา่ง โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
4.2.1 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ความถี่ในการบริโภค  
ความถ่ีของผู ้บ ริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์  มี รูปแบบท่ีแตกต่างกัน  โดยผู ้บ ริโภค

รับประทานผลิตภณัฑก์ลุ่มไส้กรอก และกลุ่มลูกช้ิน ในรูปแบบความถ่ีท่ีคลา้ยกนั คือ รับประทาน 1-
2 คร้ัง/สัปดาห์ มากท่ีสุด (ไส้กรอก ร้อยละ 33  ลูกช้ินร้อยละ 36) รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง/เดือน และ 
นานๆ คร้ัง ตามล าดบั  นอ้ยท่ีสุด คือ รับประทานทุกวนั/เกือบทุกวนั  คิดเป็นร้อยละ 1  ทั้งไส้กรอก
และลูกช้ิน 

ในขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์โบโลญญ่า และแฮม มีรูปแบบความถ่ีท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
รับประทานนานๆคร้ัง มากท่ีสุด (โบโลญญ่า  ร้อยละ 68 แฮม ร้อยละ 63) รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง/
เดือน  และ1-2 คร้ัง/สัปดาห์  น้อยท่ี คือ รับประทานทุกวนั/เกือบทุกวนั  รายละเอียดตามภาพท่ี 4.1
และตารางท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.1 ความถ่ีในการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม และ

ลูกช้ิน 



46 
 

 

 

ตารางท่ี 4.2 ความถ่ีในการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม และ
ลูกช้ิน 

 
 

4.2.2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ปริมาณในการบริโภค  
ปริมาณการบริโภคในกลุ่มผลิตภณัฑ์โบโลญ่า แฮม และลูกช้ิน มีรูปแบบเดียวกนั  คือ 

ส่วนใหญ่รับประทานปริมาณนอ้ยกวา่ 140 กรัม ต่อคร้ัง โดยกลุ่มโบโลญญ่าคิดเป็นร้อยละ 62  แฮม 
ร้อยละ 68 และลูกช้ิน ร้อยละ 50 รองลงมา คือ รับประทานคร้ังละ 140-250 กรัม  นอ้ยท่ีสุด คือ การ
รับประทานคร้ังละมากกวา่ 500 กรัม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1 ในทุกกลุ่มผลิตภณัฑท์ั้ง 3 กลุ่ม 

ส่วนกลุ่มผลิตภณัฑ์ไส้กรอก มกัรับประทานคร้ังละ 140 -250 กรัม โดยคิดเป็นร้อยละ 
53 รองลงมา คือ น้อยกวา่ 140 กรัมต่อคร้ัง  และน้อยท่ีสุด คือ การรับประทานคร้ังละมากกวา่ 500 
กรัม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1 เช่นเดียวกบักลุ่มโบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 

 
ภาพท่ี 4.2 ปริมาณการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปในแต่ละคร้ัง จ  าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า

แฮม และลูกช้ิน 
 

ความถี่การบริโภค

ทกุวนั/เกือบทกุวนั 28 9% 4 1% 7 2% 23 7%

1-2 คร้ัง/สปัดาห์ 105 33% 19 6% 28 9% 115 36%

1-2 คร้ัง/เดือน 101 31% 76 24% 76 24% 110 34%

นานๆคร้ัง 87 27% 218 68% 202 63% 72 22%

อ่ืนๆ 2 1% 6 2% 10 3% 3 1%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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ตารางท่ี 4.3 ปริมาณการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปในแต่ละคร้ัง จ  าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า 
แฮม และลูกช้ิน 

 
 

4.2.3 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ปริมาณในการซ้ือ  
ปริมาณการซ้ือต่อคร้ังในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบเดียวกัน  คือ ส่วนใหญ่ซ้ือ

ปริมาณ 140 -250  กรัม ต่อคร้ัง โดยกลุ่มไส้กรอกคิดเป็นร้อยละ 62 โบโลญญ่า ร้อยละ55  แฮม ร้อย
ละ 51 และลูกช้ิน ร้อยละ 51 รองลงมา คือ ซ้ือคร้ังละนอ้ยกวา่ 140  กรัม  น้อยท่ีสุด คือ การซ้ือคร้ัง
ละมากกว่า 500 กรัม ซ่ึงกลุ่มไส้กรอกคิดเป็นร้อยละ 7 โบโลญญ่า ร้อยละ 2  แฮม ร้อยละ 2 และ
ลูกช้ินร้อยละ 3 

 
ภาพท่ี 4.3 ปริมาณการซ้ือเน้ือสัตวแ์ปรรูปในแต่ละคร้ัง จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม 

และลูกช้ิน 
 
 
 
 
 

ปริมาณการบริโภค

น้อยกวา่ 140 กรัม 137 42% 201 62% 218 68% 160 50%

140-250 กรัม 172 53% 111 34% 99 31% 127 39%

251-500 กรัม 10 5% 8 3% 3 1% 34 11%

มากกวา่ 500 กรัม 4 1% 3 1% 3 1% 2 1%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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ตารางท่ี 4.4 ปริมาณการซ้ือเน้ือสัตวแ์ปรรูปในแต่ละคร้ัง จ  าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม 
และลูกช้ิน 

 
 

4.2.4 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เร่ือง จ านวนคนในการรับประทาน
แต่ละคร้ัง  

ในการรับประทานเน้ือสัตวแ์ปรรูปแต่ละคร้ัง  ส่วนใหญ่ รับประทาน 2-5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5  รองลงมา  คือ มกับริโภคคนเดียว และนอ้ยท่ีสุด คือ การบริโภคร่วมกนัมากกวา่ 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.6    
ตารางท่ี 4.5 จ  านวนคนในการรับประทานเน้ือสัตวแ์ปรรูปแต่ละคร้ัง  

จ านวนคนในการรับประทานแต่ละคร้ัง จ านวน % 

  2-5 คน 176 54.5 

 บริโภคคนเดียว 132 40.9 

  มากกวา่ 5 คน 15 4.6 

  รวม 323 100.0 

 
4.2.5 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง เหตุผลในการบริโภค  
เหตุผลส าคญัท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับประทานเน้ือสัตวแ์ปรรูป คือ รับประทานสะดวก คิด

เป็นร้อยละ 32.8  รองลงมา คือ ความหิว คิดเป็นร้อยละ 30  ความชอบส่วนตวั ร้อยละ 11.1  รสชาติ 
ร้อยละ 9.6  เป็นส่วนหน่ึงของอาหารม้ือหลกั ร้อยละ 8  คนอ่ืนซ้ือมาให้ ร้อยละ 4.6  ตามเพื่อน ร้อย
ละ 0.9  ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุด คือ การโฆษณาทางส่ือต่างๆ  ตามวฒันธรรมตะวนัตก  ยีห่อ้ของ
ผลิตภณัฑโ์ดยแต่ละเหตุผลมีค่าร้อยละ0.3          
 
 
 

ปริมาณการซื้อ

น้อยกวา่ 140 กรัม 53 16% 116 36% 120 37% 98 30%

140-250 กรัม 200 62% 179 55% 165 51% 165 51%

251-500 กรัม 48 15% 22 7% 31 10% 49 15%

มากกวา่ 500 กรัม 22 7% 6 2% 7 2% 11 3%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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ตารางท่ี 4.6 เหตุผลส าคญัในการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 

เหตุผลส าคัญในการบริโภค ผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป  จ านวน % 

 รับประทานสะดวก 106 32.8 

  ความหิว 97 30.0 

  ความชอบส่วนตวั 36 11.1 

  รสชาติ 31 9.6 

  เป็นส่วนหน่ึงของอาหารม้ือหลกั 26 8.0 

  คนอ่ืนซ้ือมาให ้ 15 4.6 

  อ่ืนๆ 6 1.9 

  ตามเพื่อน 3 .9 

  การโฆษณาทางส่ือต่างๆ 1 .3 

  ตามวฒันธรรมตะวนัตก 1 .3 

  ยีห่อ้ของผลิตภณัฑ์ 1 .3 

  รวม 323 100.0 

 
4.2.6 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ผู้มีอทิธิพลจูงใจในการบริโภค  
ผูมี้อิทธิพลจูงใจในการซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปมากท่ีสุด คือ ผูต้อบ

แบบสอบถาม  คิดเป็นร้อยละ 55.1  รองลงมา  คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 27.9  และเพื่อน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8   
ตารางท่ี 4.7 ผูมี้อิทธิพลจูงใจในการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

ผู้มีอทิธิพลจูงใจในการซ้ือหรือบริโภคผลติภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป  จ านวน % 

  ผูต้อบแบบสอบถาม 178 55.1 

  ครอบครัว 90 27.9 

  เพื่อน 35 10.8 

  อ่ืนๆ 20 6.2 

  รวม 323 100.0 
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4.2.7  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง วธีิปรุงส าหรับการบริโภค  
การรับประทานเน้ือสัตวแ์ปรรูปในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ พบว่า  ผูบ้ริโภคนิยมปรุง

ผลิตภณัฑ์ไส้กรอก  โบโลญญ่า และ แฮม ดว้ยไมโครเวฟ มากท่ีสุด  โดยกลุ่มไส้กรอก คิดเป็นร้อย
ละ 65 โบโลญญ่า ร้อยละ 60 และแฮม ร้อยละ 47  รองลงมา คือ การทอด  ต้ม/ลวก และป้ิงย่าง 
ตามล าดบั  

จากภาพท่ี 4.4 จะพบวา่ โบโลญญ่า และแฮม มีการปรุงดว้ยวิธีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7-8 
ซ่ึงจากแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า  วิธีอ่ืนๆ หมายถึง การรับประทานสด 
หรือ แบบเยน็ หรือ ไม่ผา่นกระบวนการปรุง 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกช้ิน นิยมปรุงด้วยวิธีการป้ิง/ย่าง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34  
รองลงมา คือ การตม้/ลวก คิดเป็นร้อยละ 32  และการทอด  คิดเป็นร้อยละ 22  

 
ภาพท่ี 4.4 วธีิปรุงบ่อยมากท่ีสุดส าหรับการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก 

โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 
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ตารางท่ี 4.8 วธีิปรุงบ่อยมากท่ีสุดส าหรับการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก 
โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 

 
 

4.2.8  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เร่ือง ความชอบในการบริโภค
ประเภทเนือ้สัตว์แปรรูป  

ผูบ้ริโภคมีความชอบเน้ือสัตวแ์ปรรูปประเภทไส้กรอกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.7  
รองลงมา คือ ลูกช้ิน  และแฮม มีความชอบนอ้ยท่ีสุด คือ โบโลญญ่า คิดเป็น 6.8 
ตารางท่ี 4.9 ความชอบในการบริโภคประเภทเน้ือสัตวแ์ปรรูป  

ความชอบในการบริโภคประเภทเนือ้สัตว์แปรรูป จ านวน % 

  ไส้กรอก 167 51.7 

  ลูกช้ิน 88 27.2 

  แฮม 45 13.9 

 โบโลญญ่า 22 6.8 

  อ่ืนๆ 1 .3 

  รวม 323 100.0 

 
4.2.9  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เร่ือง ความชอบประเภทเนื้อสัตว์

ของผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป  
ผูบ้ริโภคมีความชอบผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปท่ีผลิตจากเน้ือหมูมากท่ีสุด ทั้งในกลุ่ม

ไส้กรอก คิดเป็นร้อยละ  69  โบโลญญ่าร้อยละ 80  แฮม ร้อยละ 89 และลูกช้ินร้อยละ 43  รองลงมา 
คือ ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ โดยกลุ่มไส้กรอกคิดเป็นร้อยละ 24 โบโลญญ่า ร้อยละ12และแฮมร้อยละ 7  

วิธีปรุงบ่อยมากทีสุ่ด

ป้ิง/ยา่ง 29 9% 14 4% 33 10% 110 34%

ไมโครเวฟ 211 65% 194 60% 151 47% 31 10%

ทอด 53 16% 41 13% 69 21% 70 22%

ตม้/ลวก 21 7% 38 12% 38 12% 103 32%

น่ึง 7 2% 11 3% 10 3% 5 2%

อ่ืนๆ 2 1% 25 8% 22 7% 4 1%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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กลุ่มลูกช้ินท่ีผลิตจากเน้ือววั และเน้ือปลา ไดรั้บความนิยมรองจาก เน้ือหมู โดยคิดเป็น
ร้อยละ 26 ทั้ง 2 ประเภทเน้ือสัตว ์ และนิยมลูกช้ินผลิตจากเน้ือไก่ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5 ซ่ึง
แตกต่างจากความชอบในกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า และแฮม 

 
ภาพท่ี 4.5 ความชอบประเภทเน้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 
 
ตารางท่ี 4.10 ความชอบประเภทเน้ือสัตวข์องผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก 

โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 

 
 

4.2.10  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เร่ือง รสชาติของผลิตภัณฑ์
เนือ้สัตว์แปรรูป  

ผูบ้ริโภคมีความช่ืนชอบไส้กรอกรสชาติรมควนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42  รองลงมา 
คือ รสธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 32  ส่วนในกลุ่มโบโลญญ่า ผูบ้ริโภคชอบรสพริกสดมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  52  รองลงมา คือ รสธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 30  กลุ่มแฮม ผูบ้ริโภค นิยมรสธรรมดามาก

ประเภทเนือ้สัตว์ที่

ชอบ

หมู 223 69% 258 80% 288 89% 138 43%

ไก่ 76 24% 37 12% 21 7% 16 5%

เน้ือววั 15 5% 15 5% 10 3% 84 26%

ปลา 8 3% 2 1% 1 0.3% 83 26%

อ่ืนๆ 1 0.3% 11 3% 3 1% 2 1%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  58 รองลงมา คือ รสรมควนั คิดเป็นร้อยละ 27  ส าหรับกลุ่มลูกช้ิน นิยมรส
ธรรมดามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81  รองลงมา คือ รส พริกไทย คิดเป็นร้อยละ 13  

 
ภาพท่ี 4.6 ความชอบรสชาติของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า 

แฮม และลูกช้ิน 
ตารางท่ี 4.11 ความชอบรสชาติของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า 

แฮม และลูกช้ิน 

 
 

4.2.11  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เร่ือง แหล่งซ้ือผลติภัณฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูป  

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์ไส้กรอกและโบโลญญ่า จากร้านสะดวกซ้ือ โดยกลุ่ม
ไส้กรอกคิดเป็นร้อยละ 62  โบโลญญ่า ร้อยละ 58 รองลงมา คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยกลุ่มไส้กรอก
คิดเป็นร้อยละ 31 และโบโลญญ่า ร้อยละ 38  ผลิตภณัฑ์กลุ่มแฮม นิยมซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 48 และ 47 ตามล าดบั  

รสชาติทีช่อบ

ธรรมดา 104 32% 96 30% 186 58% 261 81%

รมควนั 136 42% 28 9% 86 27% 10 3%

พริกไทย 34 11% 22 7% 8 3% 41 13%

พริกสด 35 11% 168 52% 38 12% 8 3%

อ่ืนๆ 14 4% 9 3% 5 2% 3 1%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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กลุ่มผลิตภณัฑ์ลูกช้ิน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านอาหาร/แผงอาหาร มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 45  รองลงมา คือ ตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 21  ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวก คิด
เป็นร้อยละ 16 ทั้ง 2 แหล่งซ้ือ 

 
ภาพท่ี 4.7 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน 
 
ตารางท่ี 4.12 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป จ าแนกตามกลุ่มไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม และ

ลูกช้ิน 

 
 
 

 
 

แหล่งซื้อส่วนใหญ่

ร้านสะดวกซ้ือ 199 62% 187 58% 153 47% 51 16%

ซุปเปอร์มาร์เกต็ 101 31% 121 38% 154 48% 52 16%

ตลาดสด 14 4% 4 1% 5 2% 67 21%

ร้านอาหาร/แผงอาหาร 9 3% 3 1% 9 3% 146 45%

อ่ืนๆ 0 0% 8 3% 2 1% 7 2%

ไส้กรอก โบโลญญ่า แฮม ลูกช้ิน
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4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
การวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตดัสินใจซ้ือ

บริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปของกลุ่มตวัอยา่ง 323 ตวัอยา่ง โดยค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(standard deviation)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.3.1 ข้อมูลระดับอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตัดสินใจซ้ือ

บริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั   3.57 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0 .99  โดยปัจจยัท่ีมีระดับอิทธิพลมากท่ีสุด คือ  ความสด ใหม่ของ
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั 4.55 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.709   การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการบริโภค  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล 
เท่ากับ 4.51  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.757   และรสชาติดีอร่อย อร่อยถูกปาก มี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดับอิทธิพล เท่ากับ  4.21 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.889       
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดบั

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป  

ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. เกณฑ์ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์       

รสชาติดีอร่อย อร่อยถูกปาก 4.21 .889 มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 3.25 .979 ปานกลาง 

สีมีความเป็นธรรมชาติ 3.89 .992 มาก 

การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการ
บริโภค 

4.51 .757 มากท่ีสุด 

ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ ์ 4.55 .709 มากท่ีสุด 

มีหลากหลายขนาด 3.24 .985 ปานกลาง 

มีคุณค่าทางโภชนาการ 3.54 1.061 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดบั
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. เกณฑ์ 

อาหารโปรตีนสูง 3.45 1.015 มาก 

มีสารปรุงแต่งท่ีส่งผลต่อสุขภาพมาก เช่น สารกนั
บูด เกลือ ไนเตรด สีผสมอาหาร 

3.73 1.251 มาก 

มีโซเดียมต ่า 3.60 1.074 มาก 

มีไขมนัต ่า (Low Fat) 3.37 1.050 ปานกลาง 

ผลิตภณัฑเ์กรดพรีเม่ียม ท าใหดู้เป็นคนมีฐานะ 2.84 1.149 ปานกลาง 

สะดวกในการบริโภค 4.19 .813 มาก 

อาหารตามสมยันิยม ทนัสมยั 2.89 1.056 ปานกลาง 

เป็นอาหารท่ีเหมาะในการบริโภคเวลาเร่งรีบ 4.03 .913 มาก 

บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการบริโภค 4.07 .901 มาก 

บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการพกพา 3.81 .990 มาก 

บรรจุภณัฑช่์วยยดือายขุองผลิตภณัฑ ์ 3.50 .953 มาก 

บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา 3.68 .987 มาก 

บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุรีไซเคิล 2.86 1.125 ปานกลาง 

บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุยอ่ยสลายในธรรมชาติไดง่้าย 2.95 1.164 ปานกลาง 

พบเห็นตราสินคา้ไดท้ัว่ไปตามส่ือต่างๆ 3.56 .922 มาก 

ช่ือตราสินคา้เป็นภาษาต่างประเทศ 2.74 .991 ปานกลาง 

ตราสินคา้ท่ีคนทัว่ไปนิยม 3.33 .980 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.57 .99 มาก 

 
4.3.2 ข้อมูลระดับอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตัดสินใจซ้ือ

บริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ปัจจัยด้านราคา  
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ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัดา้นราคา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค
เน้ือสัตว์แปรรูปในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดับอิทธิพล เท่ากับ   3.70 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.93  โดยปัจจยัท่ีมีระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั 4.35 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.726
และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั  4.22 และค่ าส่ วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.770  รายละเอียดตามตารางท่ี 4.14 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดบั

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นราค่า ต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค
เน้ือสัตวแ์ปรรูป  

ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. เกณฑ์ 

ปัจจัยด้านราคา       

ราคาคุม้ค่ากบัสินคา้บริการ 4.15 .789 มาก 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.35 .726 มากท่ีสุด 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.22 .770 มากท่ีสุด 

ราคาแพงเพื่อแสดงความเป็นสินคา้พรีเม่ียม 2.66 1.028 ปานกลาง 

ราคาถูกกวา่ราคาคู่แข่ง 3.13 1.025 ปานกลาง 

ราคาไม่แพงกวา่อาหารทัว่ไปอ่ืนๆมากนกั 3.59 .968 มาก 

โปรโมชัน่ ใหส่้วนลด /ลดราคา 3.76 1.035 มาก 

โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี 3.70 1.063 มาก 

เฉลีย่รวม 3.70 .93 มาก 

 
4.3.3 ข้อมูลระดับอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตัดสินใจซ้ือ

บริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจัยด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั   3.63 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94  โดยปัจจยัท่ีมีระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ  หาซ้ือไดง่้าย  
สะดวก  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั 4.33 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.735 และสินคา้มีขายอยูใ่นร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด 
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มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั  4.26  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.772 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.15 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดบั

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป  

ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. เกณฑ์ 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย       

หาซ้ือไดง่้าย  สะดวก 4.33 .735 มากท่ีสุด 

สินคา้มีขายอยูใ่นร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น ร้านสะดวก
ซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด 

4.26 .772 มากท่ีสุด 

จุดจ าหน่ายสามารถจอดรถได ้ 3.72 1.094 มาก 

มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือตอ้งการบริโภค 4.14 .817 มาก 

ความรวดเร็วในการบริการ 3.94 .847 มาก 

ผูข้ายมีอธัยาศยัดี 3.58 1.038 มาก 

มีการจ าหน่ายออนไลน์ 2.55 1.112 นอ้ย 

มีบริการส่งถึงบา้น 2.55 1.134 นอ้ย 

เฉลีย่รวม 3.63 .94 มาก 

 
4.3.4 ข้อมูลระดับอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตัดสินใจซ้ือ

บริโภคเนือ้สัตว์แปรรูป เร่ือง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั   
3.02 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.05  โดยปัจจยัท่ีมีระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ  บริการ
หลงัการขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน ให้ฟรี  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั 3.89 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.988  และการจดัทดลองชิม  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดับ
อิทธิพล เท่ากบั 3.77 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.891  รายละเอียดตามตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดบั
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป  
ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. เกณฑ์ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด       

การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง โทรทศัน์ 3.24 1.048 ปานกลาง 

การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง วทิย ุ 2.39 1.053 นอ้ย 

การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์ 3.20 1.151 ปานกลาง 

การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือ Below the Line 
เช่น ป้ายหนา้ร้าน วิดิโอในร้านคา้ 

3.12 1.111 ปานกลาง 

การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์

2.41 1.022 นอ้ย 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือโทรทศัน์ 3.14 1.087 ปานกลาง 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ 3.29 1.082 ปานกลาง 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือวทิย ุ 2.37 1.030 นอ้ย 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 2.51 1.026 นอ้ย 

ดารา ผูมี้ช่ือเสียงเป็นแบบโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 2.83 1.082 ปานกลาง 

ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาการอาหาร สุขภาพ ท่ีมีช่ือเสียง
เป็นแบบโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

3.09 1.132 ปานกลาง 

การจดัทดลองชิม 3.77 .891 มาก 

บริการหลงัการขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน ใหฟ้รี 3.89 .988 มาก 

เฉลีย่รวม 3.02 1.05 ปานกลาง 

 
สรุปว่า  ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริโภค

เน้ือสัตวแ์ปรรูปมากท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีอิทธิพลในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตของ
ระดบัอิทธิพล เท่ากบั  3.70 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.93  รองลงมา  คือ ปัจจยัด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่าย  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั  และท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค
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เน้ือสัตวแ์ปรรูปน้อยท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบัปานกลาง  มี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั  3.02 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.05 

 
 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลตัวแปรทีส่ าคญัขององค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
ท าการศึกษาตวัแปรท่ีส าคญัขององค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ดว้ยวิธี 

Factor Analysis เพื่อท าการจดักลุ่มประเมินใหม่โดยวิธี Principle Component Analysis และหมุน
แกนปัจจยั แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธีิวาริแมกซ์ (Varimax Method) (พรสรัญ ชยัยา, 
2551)โดยก าหนดค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.50  และค่า Eigenvalues 
มากกวา่ 1 (Kanin Anantanasuwong, 2017) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบน้ี เม่ือทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
พบว่า ตัวแปรแต่ละตัวมีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 มีค่า  Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy(KMO) เท่ากบั 0.765 สามารถสกดัองค์ประกอบของส่วนประสม
ทางการตลาด 4Ps ไดท้ั้งหมด 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.17 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ .873           

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือวทิย ุ .865           

การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์

.857           

การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง วทิย ุ .785           

โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี   .869         

โปรโมชัน่ ใหส่้วนลด /ลดราคา   .864         

ราคาไม่แพงกวา่อาหารทัว่ไปอ่ืนๆมากนกั   .761         
ราคาถูกกวา่ราคาคู่แข่ง   .759         

บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการบริโภค     .844       

เป็นอาหารท่ีเหมาะในการบริโภคเวลาเร่งรีบ     .832       

บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการพกพา     .780       
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ตารางท่ี 4.17 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด (ต่อ) 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
สะดวกในการบริโภค     .712       

มีการจ าหน่ายออนไลน์       .892     

มีบริการส่งถึงบา้น       .874     

การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์         .834   
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์         .833   

การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการ
บริโภค 

          .887 

ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ ์           .882 

 
4.4.1 องค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps องค์ประกอบที ่1 “Above-the-

Line Advertisings” 
ตารางท่ี 4.18 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 1 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

1 
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ .873 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือวทิย ุ .865 

การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์ .857 

การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง วทิย ุ .785 

Initial Eigenvalues 5.236 

Cronbach's Alpha .899 

% of Variance 29.089 

จากตารางท่ี 4.18 สามารถจดัองคป์ระกอบใหม่ไดด้งัน้ี 
องค์ป ระกอบ ท่ี  1  มี ค่ า  Eigenvalues เท่ ากับ  5 .236  ตั้ ง ช่ื อว่ า  “Above-the-Line 

Advertisings”มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ  0.899  ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ  การให้ความรู้
เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์การให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือวิทยุ การส่ือสารผา่นการโฆษณา
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ดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์การส่ือสารผา่นการโฆษณาทางวิทยุ โดยตวัแปรท่ีส าคญั คือ การ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี 1 น้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรในส่วน
ประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

 
4.4.2 องค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps องค์ประกอบที ่2 “กลยุทธ์

ราคา” 
ตารางท่ี 4.19 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 2 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

2 
โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี .869 

โปรโมชัน่ ใหส่้วนลด /ลดราคา .864 

ราคาไม่แพงกวา่อาหารทัว่ไปอ่ืนๆมากนกั .761 
ราคาถูกกวา่ราคาคู่แข่ง .759 

Initial Eigenvalues 3.206 

Cronbach's Alpha .857 

% of Variance 17.810 

จากตารางท่ี 4.19 สามารถจดัองคป์ระกอบใหม่ไดด้งัน้ี 
องค์ประกอบท่ี  2 มีค่า Eigenvalues เท่ ากับ 3.206 ตั้ งช่ือว่า “กลยุทธ์ราคา” มีค่า 

Cronbach's Alpha เท่ากบั 0.857 ประกอบดว้ย 4  ตวัแปร คือ  โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี โปรโมชัน่ ให้
ส่วนลด /ลดราคา  ราคาไม่แพงกวา่อาหารทัว่ไปอ่ืนๆมากนกั  ราคาถูกกว่าราคาคู่แข่งโดยตวัแปรท่ี
ส าคญั คือ โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี    ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี 2  น้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนประสมการตลาด 4Ps 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

 
4.4.3 องค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps องค์ประกอบที ่3 “ความ

สะดวก” 
ตารางท่ี 4.20 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 3 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

3 
บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการบริโภค .844 
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ตารางท่ี 4.20 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 3 (ต่อ) 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

3 

เป็นอาหารท่ีเหมาะในการบริโภคเวลาเร่งรีบ .832 

บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการพกพา .780 

สะดวกในการบริโภค .712 

Initial Eigenvalues 1.811 

Cronbach's Alpha .836 

% of Variance 10.062 

จากตารางท่ี 4.20 สามารถจดัองคป์ระกอบใหม่ไดด้งัน้ี 
องค์ประกอบท่ี 3 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.811 ตั้ งช่ือว่า “ความสะดวก” มีค่า 

Cronbach's Alpha เท่ากบั 0.836 ประกอบดว้ย 4  ตวัแปร คือ  บรรจุภณัฑ์อ านวยความสะดวกในการ
บริโภค  เป็นอาหารท่ีเหมาะในการบริโภคเวลาเร่งรีบ  บรรจุภณัฑ์อ านวยความสะดวกในการพกพา  
สะดวกในการบริโภค โดยตวัแปรท่ีส าคญั คือบรรจุภณัฑ์อ านวยความสะดวกในการบริโภคซ่ึง
องคป์ระกอบท่ี 3 น้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรในส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
(Product) 

 
4.4.4 องค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps องค์ประกอบที ่4 “การบริการ” 

ตารางท่ี 4.21 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 4 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

4 
มีการจ าหน่ายออนไลน์ .892 

มีบริการส่งถึงบา้น .874 

Initial Eigenvalues 1.452 

Cronbach's Alpha .889 

% of Variance 8.068 

จากตารางท่ี 4.21 สามารถจดัองคป์ระกอบใหม่ไดด้งัน้ี 
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องค์ประกอบท่ี  4 มีค่ า Eigenvalues เท่ ากับ  2.020 ตั้ ง ช่ือว่า “การบริการ”  มีค่ า 
Cronbach's Alpha เท่ากบั 0.889 ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ  มีการจ าหน่ายออนไลน์  มีบริการส่งถึง
บา้น โดยตวัแปรท่ีส าคญั คือ มีการจ าหน่ายออนไลน์ ซ่ึงองค์ประกอบท่ี 4  น้ี เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ตวัแปรในส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย(Place) 

 
4.4.5 องค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps องค์ประกอบที ่5 “Below the 

Line Communication” 
ตารางท่ี 4.22 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 5 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

5 
การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์ .834 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ .833 

Initial Eigenvalues 1.163 

Cronbach's Alpha .851 

% of Variance 6.461 

จากตารางท่ี 4.22 สามารถจดัองคป์ระกอบใหม่ไดด้งัน้ี 
องค์ป ระกอบ ท่ี  5  มี ค่ า  Eigenvalues เท่ ากับ  1 .163  ตั้ ง ช่ื อว่ า  “Below the Line 

Communication” มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากบั 0.851 ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ  การส่ือสารผา่น
การโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์ การให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ โดยตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์ ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี 5  น้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรใน
ส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย (Promotion) 

 
4.4.6 องค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด 4Ps องค์ประกอบที ่6 “คุณภาพ” 

ตารางท่ี 4.23 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 6 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

6 
การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการบริโภค .887 

ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ ์ .882 

Initial Eigenvalues 1.091 
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ตารางท่ี 4.23 องคป์ระกอบใหม่ของส่วนประสมการตลาด องคป์ระกอบท่ี 6 (ต่อ) 

รายการตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบที่ 

6 

Cronbach's Alpha .759 

% of Variance 6.064 

จากตารางท่ี 4.23 สามารถจดัองคป์ระกอบใหม่ไดด้งัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 6 มีค่า Eigenvalues เท่ากบั 1.091 ตั้งช่ือวา่ “คุณภาพ” มีค่า Cronbach's 

Alpha เท่ากับ 0.759 ประกอบด้วย 2  ตวัแปร คือ  การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการ
บริโภค  ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ์ โดยตวัแปรท่ีส าคญั คือ การรับรองคุณภาพและความปลอดภยั
ในการบริโภค ซ่ึงองค์ประกอบท่ี 6  น้ี เป็นองค์ประกอบท่ีมีตวัแปรในส่วนประสมการตลาด 4Ps 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์(Product) 

 
 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูลทศันคติต่อเนือ้สัตว์แปรรูปของผู้บริโภค 
การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่าง 323 

ตวัอยา่ง โดยค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation)  มีดงัน้ี 
 

4.5.1 ข้อมูลทัศนคติต่อเนื้อสัตว์แปรรูปของผู้บริโภค ก่อน-หลังการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป รายละเอยีดตามตารางที ่4.24 
ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดับ

ความเห็นดว้ยของลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป  

ลกัษณะมุมมองต่อผลติภัณฑ์ Mean Std. Deviation ระดับความเห็นด้วย 

ก่อนรับรู้ข้อมูล       
ดีต่อสุขภาพ  2.72 1.013 ปานกลาง 
สะดวกในการกิน  4.49 .741 มากท่ีสุด 
หาซ้ือง่าย  4.55 .669 มากท่ีสุด 
อร่อย  4.13 .757 มาก 
เป็นสากล ทนัสมยั  3.63 .873 มาก 
สด ธรรมชาติ  2.98 1.241 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ของระดับ
ความเห็นดว้ยของลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป (ต่อ) 

ลกัษณะมุมมองต่อผลติภัณฑ์ Mean Std. Deviation ระดับความเห็นด้วย 

ม้ือหลกั 2.53 1.132 นอ้ย 
หลงัรับรู้ข้อมูล       

ดีต่อสุขภาพ  2.24 1.092 นอ้ย 
สะดวกในการกิน  4.13 .850 มาก 
หาซ้ือง่าย  4.29 .820 มากท่ีสุด 
อร่อย  3.89 .827 ปานกลาง 
เป็นสากล ทนัสมยั  3.43 .821 มาก 
สด ธรรมชาติ  2.50 1.320 นอ้ย 
ม้ือหลกั 2.35 1.171 นอ้ย 

ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป โดยมีมุมมองวา่  ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูป  มีลักษณะ  คือ  มองว่า ไม่ใช่อาหารม้ือหลัก  เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพปานกลาง  เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดและธรรมชาติปานกลาง  ค่อนขา้งอร่อย  ค่อนขา้งเป็นสากลทนัสมยั  เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีความสะดวกในการกินและหาซ้ือง่ายเป็นอยา่งมาก 

เม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ในเร่ืองส่วนประกอบ และขอ้มูล
ผลต่อสุขภาพของ WHO    ผู ้บริโภคมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป โดยมีมุมมองว่า  
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป  มีลกัษณะ  คือ  มองวา่ ไม่ใช่อาหารม้ือหลกั  เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
น้อย  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดและธรรมชาติน้อย  มีความอร่อยปานกลาง   ค่อนขา้งเป็นสากล
ทนัสมยั  ค่อนขา้งมีความสะดวกในการกิน  เป็นผลิตภณัฑท่ี์หาซ้ือง่ายเป็นอยา่งมาก 
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ตารางท่ี 4.25 สรุปผลทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูประหวา่ง ก่อน – หลงั รับรู้
ขอ้มูลส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพของเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

ทศันคติของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
ก่อน รับรู้ขอ้มูลส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพ

ของเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
หลงั รับรู้ขอ้มูลส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพ

ของเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
 ไม่ใช่อาหารม้ือหลกั  
 เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพปานกลาง   
 เป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มี ค ว าม ส ด แ ล ะ

ธรรมชาติปานกลาง   
 ค่อนขา้งอร่อย  
 ค่อนขา้งเป็นสากลทนัสมยั  
 สะดวกในการกินเป็นอยา่งมาก 
 หาซ้ือง่ายเป็นอยา่งมาก 

 ไม่ใช่อาหารม้ือหลกั   
 เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพนอ้ย  
 เป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มี ค ว าม ส ด แ ล ะ

ธรรมชาตินอ้ย   
 มีความอร่อยปานกลาง    
 ค่อนขา้งเป็นสากลทนัสมยั   
 ค่อนขา้งมีความสะดวกในการกิน   
 หาซ้ือง่ายเป็นอยา่งมาก 

 
4.5.2 ข้อมูลทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปของผู้บริโภคในอนาคต 

หลงัการรับรู้ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป  
หลงัจากไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ในเร่ืองส่วนประกอบ และ

ขอ้มูลผลต่อสุขภาพของ WHO  ผูบ้ริโภคมีความคิดต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์แปรรูปในอนาคต  คือ 
ส่วนใหญ่ยงัคงบริโภคตามปกติ คิดเป็นร้อนละ 38.4  รองลงมา คือ ลดการบริโภค และหันไป
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 26  เลือกบริโภครสชาติหรือสูตรท่ีเพื่อสุขภาพมาก
ข้ึน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และมีผูบ้ริโภคส่วนนอ้ยท่ีเลือกจะบริโภคเฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ 
ปลอดภยั และหรือเป็นสูตรเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 15.5  รายละเอียดตารางท่ี 
4.26  
ตารางท่ี 4.26 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลทศันคติต่อพฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตว์

แปรรูปของผูบ้ริโภคในอนาคต หลงัการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 
1.ท่านยงัคิดว่าจะบริโภคผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป
ต่อไป หรือไม่ อย่างไร 

จ านวน ร้อยละ 

  ยงัคงบริโภคตามปกติ 124 38.4 

  
ลดการบริโภค และหนัไปบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอ่ืนๆ 

84 26.0 
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ตารางท่ี 4.26 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลทศันคติต่อพฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตว์
แปรรูปของผูบ้ริโภคในอนาคตหลงัการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป(ต่อ) 

1.ท่านยงัคิดว่าจะบริโภคผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป
ต่อไป หรือไม่ อย่างไร 

จ านวน ร้อยละ 

 
เลือกบริโภครสชาติหรือสูตรท่ีเพื่อสุขภาพมาก
ข้ึน 

63 19.5 

  
บริโภคเฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ 
ปลอดภยั และหรือเป็นสูตรเพื่อสุขภาพ
โดยเฉพาะเท่านั้น 

50 15.5 

  อ่ืนๆ 2 .6 

  รวม 323 100.0 

นอกจาก ผูบ้ริโภคร้อยละ 38.4 ท่ียงัเลือกพฤติกรรมแบบเดิม  ในอีกร้อยละ 61 กลบั
เลือกพฤติกรรมท่ีแม้ว่าจะมีรูปแบบแตกต่าง แต่ก็ตอบสนองเร่ือง การดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน  
สอดคลอ้งกบัเหตุผลในการเลือกพฤติกรรม ตามตารางท่ี 4.5.3 ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลเพื่อ
สุขภาพท่ีดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.5  รองลงมา คือ ไลฟสไตล์ท่ีตอ้งการความสะดวก เร่งรีบ คิดเป็น
ร้อยละ 27.6 ไม่เห็นความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 15.5  มีความช่ืนชอบ คิดเป็นร้อย
ละ 11.8  และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ การบริโภคเพื่อป้องกนั รักษา หรือ ลดอาการป่วย และโรค คิดเป็นร้อย
ละ 11.5 รายละเอียดตารางท่ี 4.27 
ตารางท่ี 4.27 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลเหตุผลของพฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตว์

แปรรูปของผูบ้ริโภคในอนาคต หลงัการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

2.เพราะเหตุใด จึงบริโภคเช่นน้ัน จ านวน ร้อยละ 

  เพื่อสุขภาพท่ีดี 92 28.5 

 ไลฟสไตลท่ี์ตอ้งการความสะดวก เร่งรีบ 89 27.6 

  ไม่เห็นความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 50 15.5 

  มีความช่ืนชอบ 38 11.8 

  
ป้องกนั รักษา หรือ ลดอาการป่วย และโรค
ต่างๆ 

37 11.5 

  อ่ืนๆ 17 5.3 

  รวม 323 100.0 
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ตารางท่ี 4.28 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลความสนใจผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค  

3.สนใจบริโภคผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูปสูตรเพือ่
สุขภาพใดมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

สนใจมาก     

  ไขมนัต ่า 111 34.4 

  โซเดียมต ่า 98 30.3 

  ไร้ไนไตรท 74 22.9 

  เสริมสาร เช่น สมุนไพร DHA 24 7.4 

  ไม่สนใจบริโภค 16 5.0 

  รวม 323 100.0 

สนใจ     

  ไขมนัต ่า 77 23.8 

  โซเดียมต ่า 153 47.4 

  ไร้ไนไตรท 62 19.2 

  เสริมสาร เช่น สมุนไพร DHA 15 4.6 

  ไม่สนใจบริโภค 16 5.0 

  รวม 323 100.0 

ค่อนข้างสนใจ     

  ไขมนัต ่า 83 25.7 

  โซเดียมต ่า 44 13.6 

  ไร้ไนไตรท 117 36.2 

  เสริมสาร เช่น สมุนไพร DHA 49 15.2 

  ไม่สนใจบริโภค 30 9.3 

  รวม 323 100.0 

จากการส ารวจ  พบวา่  ความสนใจผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
ในระดบัสนใจมาก  ส่วนใหญ่เลือกผลิตภณัฑ ์ไขมนัต ่า  คิดเป็นร้อยละ34.4 รองลงมา คือ โซเดียมต ่า
ร้อยละ 30.3 และไร้ไนไตรท ร้อยละ 22.9  ในระดับสนใจ  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์
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โซเดียมต ่า คิดเป็นร้อยละ 47.4    ในระดบัค่อนขา้งสนใจ  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เลือก ผลิตภณัฑ์ไร้ไน
ไตรท คิดเป็นร้อยละ  36.2  โดยผูบ้ริโภคให้ความสนใจในระดบัต่างๆต่อผลิตภณัฑ์เสริมสารนอ้ย
ท่ีสุด  และมีผูบ้ริโภคประมาณร้อยละ 5  ไม่มีความสนใจผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพ  
รายละเอียดตารางท่ี 4.28  
 

 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 

4.6.1. สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของผู้บริโภคมีความ
แตกต่างระหว่างก่อน และหลังการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพร่างกายของ
ผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
ตารางท่ี 4.29 ความแตกต่างของลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป ก่อน-หลงั การรับรู้ขอ้มูล 

ลกัษณะมุมมองต่อเนือ้สัตว์
แปรรูป ก่อน-หลงั การรับรู้

ข้อมูล 

Paired Differences 
Sig. 

 (2-tailed) 

H0 = equal 

Mean S.D. reject accept 

คู่ท่ี 1  ดีต่อสุขภาพ  .489 .957 .000 ✓   

คู่ท่ี 2 สะดวกในการกิน  .362 .868 .000 ✓   

คู่ท่ี 3 หาซ้ือง่าย  .260 .760 .000 ✓   

คู่ท่ี 4 อร่อย  .241 .707 .000 ✓   

คู่ท่ี 5 เป็นสากล ทนัสมยั  .198 .734 .000 ✓   

คู่ท่ี 6 สด ธรรมชาติ  .483 .843 .000 ✓   

คู่ท่ี 7 ม้ือหลกั .180 .915 .000 ✓   

สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของผู้บริโภคมีความแตกต่าง
ระหว่างก่อน และ หลัง การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ ผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภัณฑ์
เนือ้สัตว์แปรรูป 

H0 = ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคระหว่างก่อน และหลงัการ
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีความ
เหมือนกนั 
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H1 = ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคระหว่างก่อน และหลงัการ
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีความ
แตกต่าง 

ทดสอบสมมติฐานด้วย Paired T-Test ของขอ้มูลลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป 
ก่อน-หลงั การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ ผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป  
ไดผ้ลวา่ ลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป ก่อน-หลงั การรับรู้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ดีต่อสุขภาพ สะดวกใน
การกิน หาซ้ือง่าย อร่อย เป็นสากล ทนัสมยั สด ธรรมชาติ  และม้ือหลกั  มีค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05 ท่ี
ค่านยัส าคญัระดบั 0.05 ทุกลกัษณะมุมมอง  แสดงการปฎิเสธ   H0 = ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปของผูบ้ริโภคระหว่างก่อน และหลงัการได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ ผลต่อสุขภาพ
ร่างกายของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป มีความเหมือนกนั   

สรุปว่า ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์น้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคระหวา่งก่อน และหลงัการ
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีความ
แตกต่าง หรือไม่เหมือนกนั 
 

4.6.2. สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา ศาสนา และลักษณะที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจ
เลอืกซ้ือของผู้บริโภค 
ตารางท่ี 4.30 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภค เร่ือง ความถ่ี 

ปริมาณ ประเภทเน้ือสัตว ์และวธีิปรุงเน้ือสัตวแ์ปรรูป กลุ่มไส้กรอก 

ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์  

พฤติกรรมการ
บริโภค 

Pearson Chi-Square  H0 = no relationship 

Value 
Asymp. Sig.  
(2-sided) 

reject accept 

เพศ    ความถ่ีการบริโภค 1.825 .768 
 ✓ 

  ปริมาณการบริโภค 6.783 .079 
 

✓ 

อาย ุ ความถ่ีการบริโภค 62.825 .000 ✓  
  ปริมาณการบริโภค 57.177 .000 ✓  
อาชีพ ความถ่ีการบริโภค 67.445 .000 ✓  
  ปริมาณการบริโภค 48.564 .000 ✓  
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ตารางท่ี 4.30 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เร่ือง ความถ่ี 
ปริมาณ ประเภทเน้ือสัตว ์และวธีิปรุงเน้ือสัตวแ์ปรรูป กลุ่มไส้กรอก (ต่อ) 

ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์  

พฤติกรรมการ
บริโภค 

Pearson Chi-Square  H0 = no relationship 

Value 
Asymp. Sig.  
(2-sided) 

reject accept 

รายได ้ ความถ่ีการบริโภค 65.209 .000 ✓  
  ปริมาณการบริโภค 26.271 .035 ✓  
ระดบัการศึกษา ความถ่ีการบริโภค 38.653 .000 ✓  
  ปริมาณการบริโภค 28.797 .000 ✓  
ศาสนา  ประเภทเน้ือสัตว ์ 13.044 .670 

 ✓ 

ลกัษณะท่ีอยู่
อาศยั 

วธีิการปรุง 14.174 .512 
 ✓ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา ศาสนา และลักษณะที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจ
เลอืกซ้ือของผู้บริโภค 

H0 = ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา 
และลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

H1 = ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา 
และลักษณะท่ีอยู่อาศยั มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

ทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square Test ของขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ร่วมกบัขอ้มูลพฤติกรรมการ
บริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ี ปริมาณ ประเภทเน้ือสัตว ์และวิธีปรุง
เน้ือสัตวแ์ปรรูป กลุ่มไส้กรอก ไดผ้ลวา่ เพศ ศาสนา และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั มีค่า Sig. มากกวา่ 0.05 
ท่ีค่านัยส าคญัระดบั 0.05  ยอมรับ H0 = ปัจจยัทางประชากรศาสตร์เหล่าน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ในขณะท่ี อายุ อาชีพ รายได้ และ
ระดบัการศึกษา มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงการปฎิเสธ H0 แสดงวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์เหล่าน้ี 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค   
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สรุปว่า ในภาพรวม ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
4.6.3. สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา ศาสนา และลักษณะที่อยู่อาศัย มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูป 
ตารางท่ี 4.31 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์กบัลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

เร่ือง ดีต่อสุขภาพ และสะดวกในการกิน 

ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์  

ลกัษณะมุมมองต่อ
เนือ้สัตว์แปรรูป 

Pearson Chi-Square  H0 = no relationship 

Value 
Asymp. Sig.  
(2-sided) 

reject accept 

เพศ    ดีต่อสุขภาพ 9.734 .045 ✓   

  สะดวกในการกิน  2.005 .735   ✓ 

อาย ุ ดีต่อสุขภาพ 37.565 .002 ✓   

  สะดวกในการกิน  18.559 .292   ✓ 

อาชีพ ดีต่อสุขภาพ 65.004 .000 ✓   

  สะดวกในการกิน  12.087 .913   ✓ 

รายได ้ ดีต่อสุขภาพ 29.809 .073   ✓ 
  สะดวกในการกิน  43.395 .002 ✓   

ระดบัการศึกษา ดีต่อสุขภาพ 19.295 .013 ✓   

  สะดวกในการกิน  10.401 .238   ✓ 

ศาสนา  ดีต่อสุขภาพ 27.173 .040 ✓   

  สะดวกในการกิน  21.672 .154   ✓ 

ลกัษณะท่ีอยู่
อาศยั 

ดีต่อสุขภาพ 12.429 .412 
 ✓ 

สะดวกในการกิน  22.259 .035 ✓ 
 

สมมติฐานที3่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ระดับการศึกษา 
ศาสนา และลกัษณะทีอ่ยู่อาศัยมีอทิธิพลต่อทศันคติของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
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H0 = ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา 
และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

H1 = ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา 
และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

ทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square Test ของขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ร่วมกบัขอ้มูลลกัษณะมุมมอง
ต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป ไดแ้ก่ ดีต่อสุขภาพ และสะดวกในการกิน ไดผ้ลวา่ ลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตว์
แปรรูป ก่อน-หลงั การรับรู้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ดีต่อสุขภาพ และสะดวกในการกิน มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 
ท่ีค่านยัส าคญัระดบั 0.05 แสดงการปฎิเสธ H0 = ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ  อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา และลักษณะท่ีอยู่อาศยั ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป  

สรุปว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
ศาสนา และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

 
4.6.4.สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลอืกซ้ือของผู้บริโภค 
ตารางท่ี 4.32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูปกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เร่ือง 

ความถ่ีและปริมาณ ของกลุ่มไส้กรอก 

ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์  

พฤติกรรมการ
บริโภค 

Pearson Chi-Square  H0 = no relationship 

Value 
Asymp. Sig.  
(2-sided) 

reject accept 

ดตีอ่สขุภาพ  ความถ่ีการบริโภค 25.626 .060   ✓ 

  ปริมาณการบริโภค 19.774 .071   ✓ 
สะดวกในการ
กนิ  ความถ่ีการบริโภค 16.500 .419 

  ✓ 
  ปริมาณการบริโภค 8.439 .750   ✓ 

หาซือ้งา่ย  ความถ่ีการบริโภค 10.060 .863   ✓ 
  ปริมาณการบริโภค 12.827 .382   ✓ 
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ตารางท่ี 4.32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูปกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เร่ือง 
ความถ่ีและปริมาณ ของกลุ่มไส้กรอก (ต่อ) 

ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์  

พฤติกรรมการ
บริโภค 

Pearson Chi-Square  H0 = no relationship 

Value 
Asymp. Sig.  
(2-sided) 

reject accept 

อรอ่ย  ความถ่ีการบริโภค 20.543 .057   ✓ 

 ปริมาณการบริโภค 13.605 .137   ✓ 
เป็นสากล 
ทันสมยั  ความถ่ีการบริโภค 11.670 .766 

  ✓ 
  ปริมาณการบริโภค 13.823 .312   ✓ 

สด ธรรมชาต ิ ความถ่ีการบริโภค 29.040 .024 ✓   

  ปริมาณการบริโภค 19.748 .072   ✓ 

มือ้หลัก ความถ่ีการบริโภค 31.291 .012 ✓   

  ปริมาณการบริโภค 20.726 .055   ✓ 

สมมติฐานที่  4 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลอืกซ้ือของผู้บริโภค 

H0 = ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

H1 = ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square Test ของขอ้มูลลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป
ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ได้แก่ ความถ่ีและ
ปริมาณ กลุ่มไส้กรอก ไดผ้ลวา่ ดีต่อสุขภาพ สะดวกในการกิน หาซ้ือง่าย อร่อย เป็นสากล ทนัสมยั มี
ค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท่ีค่านัยส าคญัระดบั 0.05 ยอมรับ H0 = ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์
เน้ือสัตว์แปรรูป ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ในขณะท่ี สด ธรรมชาติ  และม้ือหลกั มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงการปฎิเสธ H0 แสดงวา่ ทศันคติ
หรือลกัษณะมุมมองต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูปเหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ
เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
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สรุปว่า ในภาพรวม ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
4.6.5.สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลอืกซ้ือของผู้บริโภค 
H0 = ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

บริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
H1 = ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Analysis) ของขอ้มูล

องค์ประกอบใหม่ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps กบัพฤติกรรมการบริโภคและการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปริมาณซ้ือผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอก ไดผ้ลในภาพรวมวา่ มีค่า 
Sig.(P-Value) นอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีค่านยัส าคญัระดบั 0.05 แสดงการปฎิเสธ H0 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

องค์ประกอบใหม่ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมีค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่า องค์ประกอบนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ได้แก่ ความสะดวก ซ่ึงเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในส่วนประสม
การตลาด 4Ps ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่า Sig. มากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่า องค์ประกอบนั้ นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ได้แก่ Above-the-
Line Advertisings  กลยทุธ์ราคา  การบริการ Below-the-Line Communication  และคุณภาพ 

จากตารางท่ี 4.33 สามารถแสดงสมการถดถอยพหุคูณของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps (X) กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค (Y) ไดด้งัน้ี 

𝑌 = 𝑏0 +  𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏6𝑥6 

แบบท่ี 1 Unstandardized Coefficients 
𝑌 = (2.121) + (−0.036)𝑥1 + (0.042)𝑥2 + (−0.110)𝑥3 + (−0.052)𝑥4 + (0.009)𝑥5 + (0.072)𝑥6 

 
แบบท่ี 2 Standardized Coefficients 

𝑌 = (−0.047)𝑥1 + (0.055)𝑥2 + (−0.146)𝑥3 + (−0.069)𝑥4 + (0.011)𝑥5 + (0.095)𝑥6 
 

Y = พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
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X1 = Above-the-Line Advertisings, X2 = กลยทุธ์ราคา , X3 = ความสะดวก 
X4 = การบริการ,  X5 = Below-the-Line Communication  , X6 = คุณภาพ 

 จากสมการ จะพบวา่  
ความสะดวก (X3) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Y) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม จากการท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เป็นลบ และหมายความว่า ถ้าความ
สะดวกเพิ่มข้ึน 1 หน่วย พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะลดลง 0.110 หน่วย ส าหรับสมการแบบท่ี 1 หรือ 
0.146 หน่วย ส าหรับสมการแบบท่ี 2   
ตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบใหม่ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
 
 
4.7. สรุปผลการวจิัย 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป
มากท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นราคา  รองลงมา  คือ ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ตามล าดบั  และท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปน้อยท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 2.121 .042 50.945 .000

Above-the-Line Advertisings -.036 .042 -.047 -.855 .393

กลยทุธ์ราคา .042 .042 .055 1.000 .318

ความสะดวก -.110 .042 -.146 -2.641 .009

การบริการ -.052 .042 -.069 -1.250 .212

Below-the-Line Communication .009 .042 .011 .205 .837

คุณภาพ .072 .042 .095 1.715 .087

F 2.209
Sig. .042

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.
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ทัศนคติต่อเน้ือสัตว์แปรรูปของผู ้บริโภคระหว่างก่อน และหลังการได้รับข้อมูล
เก่ียวกบัส่วนประกอบและผลต่อสุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป มีความแตกต่าง 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด มี อิทธิพลหรือมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค   
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปในประเทศไทย”  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการส ารวจ 
(Survey research) ดว้ยการกรอกแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งแบบสอบถามออนไลน์ (Online) 
และออฟไลน์ (Offline) โดยใชชุ้ดค าถาม เดียวกนั  รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  323  ตวัอยา่ง ในบทน้ี 
เป็นการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัจากขอ้มูลในบทท่ีผา่นมาซ่ึงมุ่งเนน้ศึกษาตามวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ทศันคติ และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศ
ไทย  รวมทั้ง การน าเสนอขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจเน้ือสัตวแ์ปรรูปของไทย เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์และธุรกิจเน้ือสัตวแ์ปรรูปให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ปัจจุบนัท่ีไดรั้บอิทธิพลแนวโนม้ เร่ือง สุขภาพ และวถีิการด าเนินชิวติตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป  

บทน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
5.1 การสรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจเน้ือสัตวแ์ปรรูปของไทย 
5.4 ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 
 

5.1 การสรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 
ท าการศึกษวิจยัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทยในปัจจุบัน   จากกลุ่มตัวอย่าง  323  ตัวอย่าง  ด้วยวิธีการส ารวจ โดยการกรอก
แบบสอบถาม ซ่ึงไดท้  าการประเมินความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ไดค้่า 0.749 และท าทดสอบแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบคั (Cronbach’s Alpha) 
0.739 ซ่ึงแสดงวา่ เป็นแบบสอบถามท่ีดี   

การสรุปผลการวิจัย“พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
เน้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศไทย” แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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5.1.1 ลกัษณะทางประชากรศาตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.2  เพศชาย จ านวน 135 คิดเป็นร้อยละ 41.8  อายุ 23-30 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.3  เป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 149 คน หรือร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
40,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 เป็นผูน้บัถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 94.1 หรือจ านวน 304 คน และส่วนใหญ่พกัอาศยับา้นเด่ียว จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.4 

 
5.1.2 พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูปของผู้บริโภคในประเทศไทย 
ในการรับประทานเน้ือสัตวแ์ปรรูปแต่ละคร้ังส่วนใหญ่รับประทานดว้ยกนั 2-5 คน คิด

เป็นร้อยละ 54.5 เหตุผลส าคญัท่ีเลือกบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป คือ รับประทานสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
32.8 และความหิว คิดเป็นร้อยละ 30 ผูท่ี้มีอิทธิพลจูงใจในการซ้ือบริโภคผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ ตวั
ผูต้อบแบบสอบถาม หรือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.1  ผูบ้ริโภคช่ืนชอบบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปกลุ่ม
ไส้กรอกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.7 

5.1.2.1 กลุ่มไส้กรอก 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคไส้กรอก 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33  

มกัรับประทานคร้ังละ 140-250 กรัม คิดเป็นร้อยละ 53 นิยมซ้ือคร้ังละ 140-250 กรัม คิดเป็นร้อยละ 
62  ปรุงดว้ยไมโครเวฟ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนใหญ่ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์จากเน้ือหมู คิดเป็น
ร้อยละ 69  รสชาติท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ รมควนั คิดเป็นร้อยละ 42  ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์จากร้าน
สะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 62 

5.1.2.2 กลุ่มโบโลญญ่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคโบโลญญ่านานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 68  มกั

รับประทานคร้ังละน้อยกวา่ 140-250 กรัม คิดเป็นร้อยละ 62  นิยมซ้ือคร้ังละ 140-250 กรัม คิดเป็น
ร้อยละ 55 ปรุงดว้ยไมโครเวฟ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60  ส่วนใหญ่ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์จากเน้ือหมู 
คิดเป็นร้อยละ 80 รสชาติท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ พริกสด คิดเป็นร้อยละ 52  ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 58 

5.1.2.3 กลุ่มแฮม 
ผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่บริโภคแฮมนานๆ คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ63  มัก

รับประทานคร้ังละน้อยกว่า 140-250 กรัม คิดเป็นร้อยละ 68 นิยมซ้ือคร้ังละ 140-250 กรัม คิดเป็น
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ร้อยละ 51 ปรุงดว้ยไมโครเวฟ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47  ส่วนใหญ่ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์จากเน้ือหมู 
คิดเป็นร้อยละ 89 รสชาติท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 58  ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์
จากซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 48 และ 47 ตามล าดบั  

5.1.2.4 กลุ่มลูกช้ิน  
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคลูกช้ิน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 36  มกั

รับประทานคร้ังละน้อยกวา่ 140-250 กรัม คิดเป็นร้อยละ 50  นิยมซ้ือคร้ังละ 140-250 กรัม คิดเป็น
ร้อยละ 51 ปรุงดว้ยการป้ิง/ยา่ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34  ส่วนใหญ่ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์จากเน้ือหมู 
คิดเป็นร้อยละ 43  รสชาติท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 81 ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์
จากร้านอาหาร/แผงอาหาร คิดเป็นร้อยละ 45 

 
5.1.3 ทศันคติของผู้บริโภคในประเทศไทยต่อผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป โดยมีมุมมองวา่  ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์

แปรรูป  มีลักษณะ  คือ  มองว่า ไม่ใช่อาหารม้ือหลัก  เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพปานกลาง  เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดและธรรมชาติปานกลาง  ค่อนขา้งอร่อย  ค่อนขา้งเป็นสากลทนัสมยั  เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีความสะดวกในการกินและหาซ้ือง่ายเป็นอยา่งมาก 

เม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ในเร่ืองส่วนประกอบ และขอ้มูล
ผลต่อสุขภาพของ WHO    ผู ้บริโภคมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป โดยมีมุมมองว่า  
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป  มีลกัษณะ  คือ  มองวา่ ไม่ใช่อาหารม้ือหลกั  เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
น้อย  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสดและธรรมชาติน้อย  มีความอร่อยปานกลาง   ค่อนขา้งเป็นสากล
ทนัสมยั  ค่อนขา้งมีความสะดวกในการกิน  เป็นผลิตภณัฑท่ี์หาซ้ือง่ายเป็นอยา่งมาก   

ผูบ้ริโภคมีความคิดต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์แปรรูปในอนาคต  คือ ส่วนใหญ่ยงัคง
บริโภคตามปกติ คิดเป็นร้อยละ 38.4  ในอีกร้อยละ 61 กลับเลือกพฤติกรรมท่ีแม้ว่าจะมีรูปแบบ
แตกต่าง แต่ก็ตอบสนองเร่ือง การดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน  สอดคล้องกับเหตุผลในการเลือก
พฤติกรรม ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลเพื่อสุขภาพท่ีดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.5  รองลงมา คือ 
ไลฟสไตล์ท่ีตอ้งการความสะดวก เร่งรีบ คิดเป็นร้อยละ 27.6 ไม่เห็นความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
คิดเป็นร้อยละ 15.5   

ในทุกระดบัความสนใจผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่
เลือก 3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่  ไขมนัต ่า  โซเดียมต ่า  และไร้ไนไตรท   โดยผูบ้ริโภคให้ความสนใจ
ในระดบัต่างๆต่อผลิตภณัฑ์เสริมสารนอ้ยท่ีสุด  และมีผูบ้ริโภคประมาณร้อยละ 5  ไม่มีความสนใจ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพ   
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5.1.3.1 ความแตกต่างของทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปของ
ผูบ้ริโภคระหว่าง ก่อน และ หลงั การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบผลต่อสุขภาพร่างกายของ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดว้ย Paired T-Test สรุปวา่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
น้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคระหวา่งก่อน และหลงัการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบและผลต่อ
สุขภาพร่างกายของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป มีความแตกต่าง หรือไม่เหมือนกนั 

5.1.3.2 อิทธิพลของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ต่อทศันคติของผูบ้ริโภค
ต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3  ด้วย Chi-Square Test ได้ผลว่า เพศ อายุ  อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา และลักษณะท่ีอยู่อาศัย มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป  สรุปวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 

 
5.1.4 ปัจจัยในการตัดสินใจบริโภคและเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูปของผู้บริโภค

ในประเทศไทย 
5.1.4.1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดว้ย Chi-Square Test  ไดผ้ลว่า เพศ ศาสนา และ

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ในขณะท่ี อายุ อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
และการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู ้บริโภค  สรุปว่า ในภาพรวม ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

5.1.4.2 ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ด้วย Chi-Square Test ได้ผลว่า ดีต่อสุขภาพ  
สะดวกในการกิน หาซ้ือง่าย อร่อย เป็นสากล ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ในขณะท่ี สด ธรรมชาติ  และม้ือหลกั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคและการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค  สรุปว่า ในภาพรวม ทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 
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5.1.4.3 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 4Ps ประกอบด้วย  ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price)  ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์  โดยในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป จาก
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ของแต่ละตวัแปรของแต่ละปัจจยัทั้ง 4 ดา้น รวมทั้งหมด 53 ตวัแปร 

สรุปได้ว่า  ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปมากท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีอิทธิพลในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเลข
คณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั  3.70 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.93  รองลงมา  คือ 
ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดับอิทธิพล เท่ากับ  3.63 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94 และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล 
เท่ากบั  3.57 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.99 ตามล าดบั  และท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปนอ้ยท่ีสุด  คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบัปาน
กลาง  มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัอิทธิพล เท่ากบั  3.02 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.05 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีปัจจยัท่ีมีระดับ
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ  ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ์ การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการ
บริโภค  และรสชาติดีอร่อย อร่อยถูกปาก  

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัดา้นราคา  มีปัจจยัท่ีมีระดบัอิทธิพล
มากท่ีสุด คือ  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ   

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  มีปัจจยัท่ี
มีระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ  หาซ้ือไดง่้าย  สะดวก  และสินคา้มีขายอยู่ในร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น 
ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด  

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีปัจจยั
ท่ีมีระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ  บริการหลงัการขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน ให้ฟรี  และการจดั
ทดลองชิม   

5.1.4.4 ตวัแปรท่ีส าคญัขององคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
ท าการศึกษาตวัแปรท่ีส าคญัขององคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด 

4Ps ด้วยวิธี Factor Analysis เพื่อท าการจดักลุ่มประเมินใหม่  การวิเคราะห์องค์ประกอบน้ี เม่ือ
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า ตวัแปรแต่ละตวัมีสหสัมพนัธ์อย่างมี



84 
 

 

 

นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 มีค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO) เท่ากับ 
0.765 สามารถสกดัองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ไดท้ั้งหมด 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  1  ช่ื อ ว่ า  “Above-the-Line Advertisings” เ ป็ น
องคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรในส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

องค์ประกอบท่ี 2 ช่ือว่า “กลยุทธ์ราคา” เป็นองค์ประกอบท่ีมีตัวแปร
เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นราคา(Price) 

องคป์ระกอบท่ี 3 ช่ือวา่ “ความสะดวก” เป็นองค์ประกอบท่ีมีตวัแปรใน
ส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 

องค์ประกอบท่ี 4 ช่ือว่า “การบริการ” เป็นองค์ประกอบท่ีมีตวัแปรใน
ส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  5  ช่ื อ ว่ า  “Below-the-Line Communication” เป็ น
องคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรในส่วนประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

องคป์ระกอบท่ี 6  ช่ือว่า “คุณภาพ” เป็นองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรในส่วน
ประสมการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

จากองค์ประกอบใหม่ของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทั้ งหมด 6 
องคป์ระกอบในขา้งตน้ จะพบวา่  เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุด ปัจจยัละ 2 องค์ประกอบ  ในขณะท่ีปัจจยัดา้น
ราคาและ ช่องทางจดัจ าหน่าย มีองคป์ระกอบใหม่ ปัจจยัละ 1 องคป์ระกอบ   

5.1.4.5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Analysis) ของขอ้มูลองคป์ระกอบใหม่ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps กบัพฤติกรรม
การบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปริมาณซ้ือผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอก สรุป
ไดว้่า  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

องค์ประกอบใหม่ของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความสะดวก 
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในส่วนประสมการตลาด 4Ps  ส่วนองคป์ระกอบนั้น
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ Above-
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the-Line Advertisings  กลยุทธ์ราคา  การบริการ Below-the-Line Communication  และคุณภาพ
   
 

5.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิจยั “พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์

แปรรูปในประเทศไทย” สามารถใชแ้นวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษาเพื่อน าไปใช้
ในการวางแผน พฒันา และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
ประกอบดว้ยประเด็น ดงัน้ี 

 
5.2.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากการวิจยั ในภาพรวมของกลุ่มปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ หรือ มี

อิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภค ซ่ึงได้อธิบายรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือบริโภคและ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดย 1 ในปัจจยัเหล่านั้น ยงัรวมถึง
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม ซ่ึงมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่จดัเป็นปัจจยัในกลุ่ม
ปัจจยัเหล่านั้นดว้ย 

จากการวิจยั พบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ในดา้นความถ่ีและปริมาณในการบริโภคผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอก  แสดงให้เห็นวา่  
ทั้งเพศชายและเพศหญิงอาจมีพฤติกรรมเหมือนกนัได ้โดยส่วนใหญ่นิยมบริโภคไส้กรอก 1-2 คร้ัง/
สัปดาห์ และมกัรับประทานคร้ังละ 140-250 กรัม  แต่พบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กับทศันคติต่อ
เน้ือสัตวแ์ปรรูป ในมุมมองลกัษณะการดีต่อสุขภาพ โดยเพศหญิงส่วนใหญ่มีมองวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูป
ไม่ดีต่อสุขภาพ  ในขณะท่ีเพศชายส่วนใหญ่ มองวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูปดีต่อสุขภาพปานกลาง ส่วนเร่ือง
ความสะดวกในการกิน ทั้งเพศชายและเพศหญิงมองวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูปสะดวกในการกินมาก ดงันั้น 
ในการพฒันากลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะการพฒันาผลิตภณัฑ์อาจไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบเร่ือง
ปริมาณแยกตามเพศ  แต่ควรให้ความส าคญัในเร่ือง คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ซ่ึงอาจตอ้งพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพส าหรับเพศหญิงใหม้ากข้ึน  

จากการวิจยั  พบวา่ อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ในดา้นความถ่ีและปริมาณในการบริโภคผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอก โดยกลุ่มอายุ  13-18 
ปี และ 9-22 ปี  รับประทานไส้กรอก 1 -2 คร้ังต่อสัปดาห์   กลุ่มอายุ 23-30 ปี  และ 31-50 ปี 
รับประทาน 1-2 คร้ังต่อเดือน ส่วนช่วงอายุ 50 ปี ข้ึนไป รับประทานนานๆคร้ัง  ปริมาณการ
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รับประทานต่อคร้ัง กลุ่มช่วงอายุท่ีนอ้ยกวา่ 50 ปี ทุกกลุ่ม ลว้นมกัรับประทานคร้ังละ 140-250 กรัม 
ในขณะท่ีผู ้อายุ 50 ปี ข้ึนไป รับประทานน้อยกว่า 140 กรัมต่อคร้ัง นอกจากน้ี พบว่า อายุ มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป ในมุมมองลกัษณะการดีต่อสุขภาพ โดยกลุ่มช่วงอาย ุ
13-18 ปี และ 9-22 ปี มองว่า เน้ือสัตวแ์ปรรูปดีต่อสุขภาพปานกลาง อาจไม่ค่อยดีต่อสุขภาพบา้ง 
ในขณะท่ีทุกกลุ่มอายุมากกวา่ 23 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีมองวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูปไม่ดีต่อสุขภาพ  ส่วน
เร่ืองความสะดวกในการกิน ทุกกลุ่มช่วงอายุมองวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูปสะดวกในการกินมาก  ดงันั้น 
ในการพฒันากลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะการพฒันาผลิตภัณฑ์ตอ้งค านึงเร่ืองปริมาณแยกตามช่วง
อาย ุและใหค้วามส าคญัในเร่ือง คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ท่ีเหมาะสมตามแต่ละช่วงวยัมากข้ึน  

จากการวิจยั  พบว่า อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ในดา้นความถ่ีและปริมาณในการบริโภคผลิตภณัฑก์ลุ่มไส้กรอก  โดยกลุ่มนกัเรียน
นักศึกษา มกัรับประทาน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ กลุ่มข้าราชการและกลุ่มเจ้าของกิจการ ส่วนใหญ่ 
รับประทานนานๆคร้ัง ส่วนกลุ่มพนักงานเอกชน มกัรับประทาน 1-2 คร้ังต่อเดือน ปริมาณการ
รับประทานต่อคร้ัง ทุกกลุ่มอาชีพ ส่วนหน่ึงมกัรับประทานนอ้ยกวา่ 140 กรัม ในขณะท่ีอีกส่วนใน
สัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  ก็มักรับประทาน 140-250 กรัมต่อคร้ัง นอกจากน้ี  พบว่า อาชีพ  มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป ในมุมมองลกัษณะการดีต่อสุขภาพ โดยกลุ่มนกัเรียน
ส่วนใหญ่ มองว่า เน้ือสัตวแ์ปรรูปดีต่อสุขภาพปานกลาง กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ มองว่า ไม่ดีต่อสุขภาพ 
ส่วนเร่ืองความสะดวกในการกินมีมุมมองท่ีเหมือนกนัทุกกลุ่มอาชีพ 

จากการวิจยั พบวา่ รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ในด้านความถ่ีและปริมาณในการบริโภคผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอก  โดยยิ่งช่วง
รายไดย้ิง่สูง ความถ่ีในการบริโภคจะลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลุ่มช่วงอาย ุ นอกจากน้ี พบวา่ 
รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป มีมุมมองว่า เน้ือสัตวแ์ปรรูปไม่ดีต่อสุขภาพ 
โดยผูท่ี้มีรายไดสู้งข้ึน จะมองวา่ ดีต่อสุขภาพน้อยลง ค่อนขา้งเป็นไปทางเดียวกบักลุ่มช่วงอายุ จึง
คาดวา่ เกิดจากผูท่ี้มีรายไดสู้ง มกัเป็นผูท่ี้ท  างานมานาน มีอายมุาก   

จากการวิจยั พบวา่ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในดา้นความถ่ีและปริมาณในการบริโภคผลิตภณัฑ์กลุ่มไส้กรอก โดยยิง่มี
การศึกษาสูง จะระมดัระวงัในการบริโภคมากข้ึน จึงส่งผลให้ความถ่ีและปริมาณในการรับประทาน
น้อยลง หรือ คงท่ี  ในจุดท่ีผู ้บริโภคเห็นว่า เหมาะสม  นอกจากน้ี พบว่า ระดับการศึกษา มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป มีมุมมองวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูปไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผูมี้การศึกษาสูงกว่า  ดงันั้น  อาจตอ้งออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การ
ส่ือสาร และใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 
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จากการวิจัย พบว่า ศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคและการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในดา้นประเภทเน้ือสัตวข์องผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ของขอ้มูล ท าให้ไม่สามารถทดสอบสมมติฐานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มตวัอย่างศาสนา
พุทธเกือบทั้งหมด 

จากการวิจยั พบวา่ ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในดา้นวธีิการปรุง แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคในแต่ละประเภทของท่ีอยู่
อาศยั นิยมปรุงเน้ือสัตวแ์ปรรูปวิธีเดียวกนั  คือ การใชไ้มโครเวฟ  ดงันั้น  การพฒันาผลิตภณัฑ์ อาจ
ตอ้งค านึงถึงการวธีิการปรุงดว้ยไมโครเวฟอยา่งสะดวกมากข้ึน 

 
5.2.2 ทศันคติต่อผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
จากการวิจยั พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ซ่ึงไดอ้ธิบายรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือบริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือวา่ มีปัจจยัดา้น
จิตวทิยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดย 1 ในปัจจยัดา้นจิตวทิยา คือ ความเช่ือ ทศันคติ 

 ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป โดยมีมุมมองว่า  ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์
แปรรูปไม่ใช่อาหารส าหรับจานหลกั เป็นอาหารวา่งหรือเหมาะส าหรับทานเล่น  เป็นอาหารท่ีรสชาติ
ค่อนขา้งอร่อย มีความเป็นสากล ทนัสมยั  เป็นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีความสะดวกในการรับประทาน
และหาซ้ือง่ายไดง่้าย ในแง่ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ผูบ้ริโภคมองว่า เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่อาหารท่ีเป็น
ธรรมชาติมากนกั อาจมีการปรุงแต่งบางส่วน แต่ก็ไม่ใช่อาหารหมกัดอง เน้ือสัตวแ์ปรรูปในสายตา
ผูบ้ริโภคไม่จดัเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ แต่ก็ยงัไม่ใช่อาหารท่ีท าลายสุขภาพเช่นกนั ผลการวิจยัน้ี
ค่อนขา้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิมลพรรณ เสถียรถาวรวงศ์(2558) ซ่ึงระบุว่า ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปในแง่ของการบริโภคเพื่อความความอร่อย เน้ือสัตวแ์ปรรูป
กลุ่มไส้กรอกท่ีสามารถรับประทานแลว้ใหค้วามสุข  ความอร่อย โดยไม่สนใจวา่ ไส้กรอกจะมีความ
อนัตรายจากไขมนัมากน้อยแค่ไหน  และมีความกงัวลในเร่ืองการบริโภคไส้กรอกต่อการท าลาย
สุขภาพในระดบัต ่า เน่ืองจากไม่ไดรั้บประทานปริมาณมาก ไม่น่าท าลายสุขภาพได ้  

เม่ือได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปเร่ืองส่วนประกอบและผลต่อ
สุขภาพของ WHO    ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป ดา้นท่ีเก่ียวกบัสุขภาพแตกต่าง
จากเดิม คือ เน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็นอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นอาหารท่ีมีสารปรุงแต่งและผ่านการ
ถนอมอาหารมาก อยา่งไรก็ตาม การบริโภคในอนาคต ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัคงจะบริโภคตามปกติ
เน่ืองจากเน้ือสัตวแ์ปรรูปยงัคงเป็นอาหารท่ีตอบสนองวิถีชีวิตท่ีตอ้งการความสะดวก เร่งรีบได ้และ
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ผูบ้ริโภคไม่เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เม่ือวิเคราะห์รวมกบัความถ่ีและปริมาณ
การบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปอาจอนุมาณไดว้า่ ผูบ้ริโภครับประทานในปริมาณท่ีไม่มาก  จึงไม่มีความ
กงัวลเร่ืองผลต่อสุขภาพของเน้ือสัตวแ์ปรรูป นอกจากน้ี  ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปเพื่อสุขภาพท่ี
ไดรั้บความสนใจมาก คือ กลุ่มไขมนัต ่า โซเดียมต ่า และไร้ไนไตรท์ แต่ยงัคงมีผูบ้ริโภคท่ีไม่สนใจ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพประมาณร้อยละ 5 ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการวิจยัของวิมลพรรณ เสถียร
ถาวรวงศ์(2558) ซ่ึงระบุว่า ผูบ้ริโภคมีความกงัวลในเร่ืองการบริโภคไส้กรอกต่อการท าลายสุขภาพ
ในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคยงัคงมีความกงัวลต่อเร่ืองสารก่อมะเร็งจากกระบวนการผลิต 
ปริมาณแป้งและโซเดียมท่ีมากเกินไปในผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปเช่นกนั 

 
5.2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
จากการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีอิทธิพลกบัพฤติกรรม

การบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงได้
อธิบายรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือบริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือวา่ พฤติกรรมผูซ้ื้อเร่ิมตน้จาก
การถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าภายในและภายนอก ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงเร้าทางการตลาด ได้แก่ ส่วน
ประสมการตลาด ท่ีใช้ในการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการ และส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ เช่น 
เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของ Philip Kotler ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)  ดา้นราคา(Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย(Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
โดยปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในมาก
ท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของปุณยวีร์ เรืองพิพัฒน์ (2549) และปารีณา เดชฤทธิกุล(2543) 
รองลงมา คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของประหยดั คหบดีกนกกุล (2553)  ฐิติวฒัน์ ตุวพลางกรู(2550) ปุณยวีร์ เรืองพิพฒัน์(2549)  เอกชยั 
สกาวรัตนากุล(2549) และปารีณา เดชฤทธิกุล (2543) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ืองความสดใหม่ของ
ผลิตภณัฑ์ การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการบริโภค  และรสชาติดีอร่อย อร่อยถูกปาก 
แสดงวา่  ธุรกิจควรให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะในเร่ืองรสชาติ และการจดัท า
มาตรฐานให้ไดก้ารรับรองคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ เป็นส่ิงช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคสินคา้
ของธุรกิจ 
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ปัจจยัด้านราคา  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
และราคาเหมาะสมกับปริมาณ แสดงว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส าคัญกับการรู้สึกคุ้มค่าจากความ
เหมาะสมของราคากบัส่ิงท่ีไดรั้บ ในการตั้งราคา จึงควรสร้างใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่า และราคาไม่ควรสูง
กว่าอาหารประเภทเดียวกนัในตลาดมากนัก อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่นส่วนลด การแถมฟรี ก็ยงัมี
อิทธิพลมากต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงธุรกิจอาจน ามาใช้จูงใจผูบ้ริโภค โดยจดัการส่งเสริมการขาย
ประเภทน้ีไดเ้ป็นระยะ  

ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองหาซ้ือไดง่้าย  
สะดวก  และสินคา้มีขายอยู่ในร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด  
แสดงวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวก การหาซ้ือไดง่้าย ไม่ตอ้งการการเสาะหาเป็นพิเศษ  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองบริการหลงั
การขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน ให้ฟรี  และการจดัทดลองชิม แสดงให้เห็นว่า การตลาดแบบ 
Below-the-Line ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ให้ผูบ้ริโภคได้สัมผสัผลิตภณัฑ์จริง และการบริการท่ี
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีผลจูงใจของผูบ้ริโภคมากกวา่การตลาด Above-the-Line เช่น โฆษณา 
เป็นตน้ การใช้ดารา  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง และส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ และออนไลน์ มีอิทธิพล
ต่อผูบ้ริโภคปานกลาง  ยกเวน้ส่ือวทิย ุและส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคนอ้ย 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดจากตวัแปรในปัจจยั 4 
ดา้น สามารถสกดัองค์ประกอบใหม่ได้ 6  องค์ประกอบ โดย ความสะดวก เป็นองค์ประกอบดา้น
ผลิตภณัฑ์ในส่วนประสมการตลาด 4Ps  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ
เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ส่วนอีก 5  องค์ประกอบท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคและ
การตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ Above-the-Line Advertisings  กลยุทธ์ราคา  การบริการ 
Below-the-Line Communication  และคุณภาพ 

 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิเนือ้สัตว์แปรรูปของไทย 
 

5.3.1 ด้านผลติภัณฑ์ 
จากการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองความสดใหม่  การรับรองคุณภาพ  

ความปลอดภัยในการบริโภค  และรสชาติ  ธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการพฒันาผลิตภัณฑ ์
โดยเฉพาะในเร่ืองรสชาติ และการจดัท ามาตรฐานให้ไดก้ารรับรองคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ เป็นส่ิงช่วย
ใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจท่ีจะเลือกบริโภคสินคา้ของธุรกิจมากข้ึน  
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โอกาสของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปสูตรเพื่อสุขภาพอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคเพศ
หญิง  อายุ 23 ปีข้ึนไป  มีการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย  และรายได ้20,000 ข้ึนไป ธุรกิจอาจ
พฒันาสินค้าสูตรเพื่อสุขภาพมาทดแทนการสินค้าสูตรดั้ งเดิมซ่ึงถูกมองว่า  เป็นอาหารไม่ดีต่อ
สุขภาพ โดยแนะน าสินคา้กลุ่มไขมนัต ่า โซเดียมต ่า และไร้ไนไตรท ์ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจมาก 

ส่วนผลิตภณัฑ์สูตรดั้งเดิม  ควรมุ่งเป้าหมายท่ีกลุ่มนกัเรียน  เพศชาย วยัรุ่นอายุ 13-22 
ปี ซ่ึงไม่ไดม้องวา่ เน้ือสัตวแ์ปรรูปท าลายสุขภาพ  และมีความถ่ีและปริมาณการบริโภคค่อนขา้งมาก 

   
5.3.2 ด้านราคา   
ในส่วนประสมทางการตลาด ราคา คือ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด  

โดยเฉพาะความคุม้ค่า  ความเหมาะสมของราคากบัส่ิงท่ีได้รับ  ดงันั้น  ในการตั้งราคา จึงควรตั้ง
ราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ และปริมาณของผลิตภณัฑ์แบบ Competitive pricing เพื่อแข่งขนัใน
ตลาดท่ีมีคู่แข่งจ านวนมาก ซ่ึงระดบัราคานั้นควรท าให้ผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเปล่ียนการตดัสินใจ  ท า
ให้เกิดความรู้สึกคุม้ค่า  ราคาดงักล่าวไม่ควรสูงกว่าอาหารประเภทเดียวกนัในตลาดมากนกั  และ
ควรมีราคาต ่ากวา่ อาหารจานเด่ียว 1 ม้ือ เน่ืองจากผูบ้ริโภครับประทานเน้ือสัตวแ์ปรรูปเป็นอาหาร
วา่งหรือของทานเล่นเท่านั้น  นอกจากน้ี  โปรโมชัน่ส่วนลด การแถมฟรี ก็ยงัมีอิทธิพลมากต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงธุรกิจอาจน ามาใช้จูงใจผูบ้ริโภค โดยจดัการส่งเสริมการขายประเภทน้ีไดเ้ป็นระยะ
เพื่อเพิ่มการบริโภคได ้

  
5.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย   
ผูบ้ริโภคต้องการความสะดวก การหาซ้ือได้ง่าย  ไม่ต้องการการเสาะหาเป็นพิเศษ  

ธุรกิจอาจตอ้งให้สินคา้มีวางจ าหน่ายในช่องทางท่ีหลากหลาย พบไดท้ัว่ไป และสะดวกในการเขา้ถึง 
ซ่ึงช่องทางจ าหน่ายท่ีน่าจะเหมาะสม คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร แผงอาหาร รถจ าหน่ายอาหาร 
(Food Truck) ท่ีสามารถให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดส้ะดวก  ส่วนเร่ืองการจ าหน่ายออนไลน์และบริการส่ง
ถีงบา้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่ใหค้วามส าคญักบับริการเหล่าน้ี 

 
5.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด   
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองบริการหลงัการขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน 

ให้ฟรี  และการจดัทดลองชิม แสดงให้เห็นว่า การตลาดแบบ Below-the-Line ท่ีเข้าถึงผูบ้ริโภค
โดยตรง ใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสัผลิตภณัฑ์จริง และการบริการท่ีสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีผลจูงใจ
ของผูบ้ริโภคมากกวา่การตลาด Above-the-Line  
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ถา้ตอ้งการท าการตลาดในดา้นการส่ือสารโฆษณา  ควรใชส่ื้อโทรทศัน์  ออนไลน์ ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคปานกลาง  ไม่ควรใช้ส่ือวิทยุ และส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคน้อย   การ
ส่ือสารด้วยดารา และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง ยงัมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคปานกลาง  โดยผูเ้ช่ียวชาญ
อิทธิพลมากกวา่ดาราอยูเ่ล็กนอ้ย   

เน่ืองจากโครงสร้างทางการศึกษาของไทยในปัจจุบนั คนไทยมีการศึกษาสูงข้ึน  ซ่ึง
จากผลวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การศึกษาท่ีสูงข้ึน ยิ่งส่งผลต่อทศันคติต่อเน้ือสัตวแ์ปรรูป โดยยิ่งมองว่า 
เป็นอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ความถ่ีและปริมาณการบริโภคน้อยลง หรือ คงท่ี  ดงันั้น  อาจ
ตอ้งออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การส่ือสารขอ้เท็จจริง และให้ความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์นดา้นการบริโภคเน้ือสัตวแ์ปรรูปอยา่งเหมาะสม ปลอดภยัต่อสุขภาพ  

การน าเสนอผลิตภณัฑ์สูตรเพื่อสุขภาพ ควรเลือกใชก้ารตลาดแบบ Below-the-Line ท่ี
เขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ให้ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสัผลิตภณัฑจ์ริง และการบริการท่ีสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ เช่น การทดลองชิม  และการสาธิตการปรุงท่ีเหมาะสม เพื่อการรับประทานอย่างอร่อยแบบ
สุขภาพดีท่ีแทจ้ริง 
  
 

5.4 ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1.การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยวธีิการส ารจดว้ยแบบสอบถาม เพื่อศึกษา

เร่ืองพฤติกรรม ทศันคติ และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปในประเทศไทยเท่านั้น 
ซ่ึงเป็นการส ารวจความคิดเห็นเบ้ืองตน้จากการตอบแบบสอบถามเท่านั้น  ดงันั้น ในการศึกษาวิจยั
คร้ังต่อไป ควรศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก อาจมีการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ดว้ย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม  การสังเกตการณ์  การจ าลองสถานการณ์ เป็นตน้  เพื่อเข้าใจถึงความตอ้งการ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแท้จริงของผูบ้ริโภคเก่ียวกับการบริโภค และการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป  โดยเร่ืองท่ีควรศึกษาด้วยเชิงลึกมากท่ีสุด แนะน าให้ศึกษาข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัราคา เน่ืองจากปัจจยัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด  ซ่ึงควรศึกษาเร่ือง ความหมายหรือการจดักลุ่มผลิตภณัฑ์ในมุมมองของผูบ้ริโภค เกณฑ์
เร่ืองคุณภาพ  ระดับราคาท่ียอมรับ  และข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องต่อการก าหนดโครงสร้างราคา
ผลิตภณัฑท่ี์จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.การวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น ดว้ยวิธีสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีขอ้พิจารณาคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ เป็นผู ้
เคยบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  ซ่ึงส่งผลให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในบาง
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กลุ่มปัจจยัประชากรมาอยา่งไม่เหมาะสม ไดแ้ก่  ศาสนา ซ่ึงร้อยละ 94 เป็นผูน้บัถือศาสนาพุทธ  ท า
ให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัทศันคติ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ในการวจิยัคร้ังต่อไป อาจตอ้งใชว้ธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมมากกวา่น้ี 
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ภาคผนวก ก 

ผลการประเมนิแบบสอบถาม 
 
 

ชุดแบบสอบถาม Coding IOC Cronbach's 
alpha 

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปในประเทศไทย 

  0.772 0.739 

1.ท่านรับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปบ่อยแค่ไหน   0.333   
  ไสก้รอก AQ1.1     
  โบโลญญ่า AQ1.2     
  แฮม AQ1.3     
  ลูกช้ิน AQ1.4     
2.ส่วนใหญ่ท่าน  รับประทาน  ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปคร้ัง
ปริมาณเท่าใด 

  1.000   

  ไสก้รอก AQ2.1     
  โบโลญญ่า AQ2.2     
  แฮม AQ2.3     
  ลูกช้ิน AQ2.4     
3.ส่วนใหญ่ท่าน  ซ้ือ  ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปคร้ังละปริมาณ
เท่าใด 

  1.000   

  ไสก้รอก AQ3.1     
  โบโลญญ่า AQ3.2     
  แฮม AQ3.3     
  ลูกช้ิน AQ3.4     
4.ส่วนใหญ่ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปมารับประทานกนัก่ี
คน 

AQ4 0.333   

5.ท่านบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป เพราะเหตใุด (เรียงล าดบั 
3 อนัดบั โดย 1= ส าคญัมาก 2= ส าคญั 3 = ค่อนขา้ง
ส าคญั) 

  0.333   

  เหตผุลอนัดบั 1 ส าคญัมาก  AQ5.1     
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  เหตผุลอนัดบั 2 ส าคญั  AQ5.2     
  เหตผุลอนัดบั 3 ค่อนขา้งส าคญั  AQ5.3     
6.ใครเป็นผูมี้อิทธิพลจูงใจใหท่้านซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์
เน้ือสตัวแ์ปรรูป 

AQ6 0.333   

7.ส่วนใหญ่ ท่านมกัรับประทานดว้ยวธีิปรุงแบบใด (เรียงล าดบั 3 
อนัดบัโดย 1= บ่อยมาก  2 =  บ่อย 3 = ปรุงบางคร้ัง) 

  1.000   

  ไสก้รอก - อนัดบั 1 บ่อยมาก AQ7.1.1     
  ไสก้รอก - อนัดบั 2 บ่อย AQ7.1.2     
  ไสก้รอก - อนัดบั 3 ปรุงบางคร้ัง AQ7.1.3     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 1 บ่อยมาก AQ7.2.1     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 2 บ่อย AQ7.2.2     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 3 ปรุงบางคร้ัง AQ7.2.3     
  แฮม - อนัดบั 1 บ่อยมาก AQ7.3.1     
  แฮม - อนัดบั 2 บ่อย AQ7.3.2     
  แฮม - อนัดบั 3 ปรุงบางคร้ัง AQ7.3.3     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 1 บ่อยมาก AQ7.4.1     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 2 บ่อย AQ7.4.2     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 3 ปรุงบางคร้ัง AQ7.4.3     
8.ท่านชอบผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปประเภทใด (เรียงล าดบั 3 
อนัดบั โดย 1= ชอบมาก  2 =  ชอบ 3 = ค่อนขา้งชอบ) 

  0.667   

  อนัดบั 1 ชอบมาก - ประเภทผลิตภณัฑ ์ AQ8.1     
  อนัดบั 2 ชอบ - ประเภทผลิตภณัฑ ์ AQ8.2     
  อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ - ประเภทผลิตภณัฑ ์ AQ8.3     
9.ท่านชอบรับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปจากเน้ือสตัว์
ชนิดใด (เรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1= ชอบมาก  2 =  ชอบ  3 = 
ค่อนขา้งชอบ) 

  1.000   

  ไสก้รอก - อนัดบั 1  ชอบมาก AQ9.1.1     
  ไสก้รอก - อนัดบั 2 ชอบ AQ9.1.2     
  ไสก้รอก - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ9.1.3     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 1  ชอบมาก AQ9.2.1     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 2 ชอบ AQ9.2.2     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ9.2.3     
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  แฮม - อนัดบั 1  ชอบมาก AQ9.3.1     
  แฮม - อนัดบั 2 ชอบ AQ9.3.2     
  แฮม - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ9.3.3     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 1  ชอบมาก AQ9.4.1     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 2 ชอบ AQ9.4.2     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ9.4.3     
10.ท่านชอบรับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปรสชาติใด 
(เรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1= ชอบมาก  2 =  ชอบ 3 = ค่อนขา้ง
ชอบ) 

  1.000   

  ไสก้รอก - อนัดบั 1 ชอบมาก AQ10.1.1     
  ไสก้รอก - อนัดบั 2 ชอบ AQ10.1.2     
  ไสก้รอก - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ10.1.3     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 1 ชอบมาก AQ10.2.1     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 2 ชอบ AQ10.2.2     
  โบโลญญ่า - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ10.2.3     
  แฮม - อนัดบั 1 ชอบมาก AQ10.3.1     
  แฮม - อนัดบั 2 ชอบ AQ10.3.2     
  แฮม - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ10.3.3     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 1 ชอบมาก AQ10.4.1     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 2 ชอบ AQ10.4.2     
  ลูกช้ิน - อนัดบั 3 ค่อนขา้งชอบ AQ10.4.3     
11.ส่วนใหญ่ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปจากท่ีใด   1.000   
  ไสก้รอก AQ11.1     
  โบโลญญ่า AQ11.2     
  แฮม AQ11.3     
  ลูกช้ิน AQ11.4     
12.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑต์่อไปน้ี มีระดบัของอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบริโภคของท่านเท่าใด 

  0.807   

  รสชาติดีอร่อย อร่อยถูกปาก Product1     
  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ Product2     
  สีมีความเป็นธรรมชาติ Product3     
  การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการบริโภค Product4     
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  ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ ์ Product5     
  มีหลากหลายขนาด Product6     

  มีคุณค่าทางโภชนาการ Product7     
  อาหารโปรตีนสูง Product8     
  มีสารปรุงแต่งท่ีส่งผลต่อสุขภาพมาก เช่น สารกนับูด 

เกลือ ไนเตรด สีผสมอาหาร 
Product9     

  มีโซเดียมต ่า Product10     
  มีไขมนัต ่า (Low Fat) Product11     
  ผลิตภณัฑเ์กรดพรีเม่ียม ท าใหดู้เป็นคนมีฐานะ Product12     
  สะดวกในการบริโภค Product13     
  อาหารตามสมยันิยม ทนัสมยั Product14     
  เป็นอาหารท่ีเหมาะในการบริโภคเวลาเร่งรีบ Product15     
  บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการบริโภค Product16     
  บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการพกพา Product17     
  บรรจุภณัฑช่์วยยดือายขุองผลิตภณัฑ ์ Product18     
  บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา Product19     
  บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุรีไซเคิล Product20     
  บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุยอ่ยสลายในธรรมชาติไดง่้าย Product21     
  พบเห็นตราสินคา้ไดท้ัว่ไปตามส่ือต่างๆ Product22     
  ช่ือตราสินคา้เป็นภาษาต่างประเทศ Product23     
  ตราสินคา้ท่ีคนทัว่ไปนิยม Product24     
13.ปัจจยัดา้นราคาต่อไปน้ี มีระดบัของอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บริโภคของท่านเท่าใด 

  0.667   

  ราคาคุม้ค่ากบัสินคา้บริการ Price1     
  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ Price2     
  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ Price3     
  ราคาแพงเพื่อแสดงความเป็นสินคา้พรีเม่ียม Price4     
  ราคาถูกกวา่ราคาคู่แข่ง Price5     
  ราคาไม่แพงกวา่อาหารทัว่ไปอ่ืนๆมากนกั Price6     
  โปรโมชัน่ ใหส่้วนลด /ลดราคา Price7     
  โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี Price8     
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14.ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายต่อไปน้ี มีระดบัของอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบริโภคของท่านเท่าใด 

  0.714   

  หาซ้ือไดง่้าย  สะดวก Place1     
  สินคา้มีขายอยูใ่นร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น ร้านสะดวก

ซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด 
Place2     

  จุดจ าหน่ายสามารถจอดรถได ้ Place3     
  มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือตอ้งการบริโภค Place4     
  ความรวดเร็วในการบริการ Place5     
  ผูข้ายมีอธัยาศยัดี Place6     
  มีการจ าหน่ายออนไลน ์ Place7     
  มีบริการส่งถึงบา้น Place8     
15.ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดตอ่ไปน้ี มีระดบัของอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบริโภคของท่านเท่าใด 

  0.872   

  การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง โทรทศัน ์ Promotion1     
  การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง วทิย ุ Promotion2     
  การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน ์ Promotion3     
  การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือ Below the Line 

เช่น ป้ายหนา้ร้าน วดิิโอในร้านคา้ 
Promotion4     

  การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์

Promotion5     

  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือโทรทศัน ์ Promotion6     
  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ Promotion7     
  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือวทิย ุ Promotion8     
  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ Promotion9     
  ดารา ผูมี้ช่ือเสียงเป็นแบบโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ Promotion10     
  ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาการอาหาร สุขภาพ ท่ีมีช่ือเสียง

เป็นแบบโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
Promotion11     

  การจดัทดลองชิม Promotion12     
  บริการหลงัการขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน ใหฟ้รี Promotion13     
16.ท่านมีมุมมองต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปอยา่งไร(ลกัษณะท่ี
แสดงถึงผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป) 

  0.714   

  ดีต่อสุขภาพ (5) - ไม่ดีต่อสุขภาพ (1) AT1.1     
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ชุดแบบสอบถาม Coding IOC Cronbach's 
alpha 

  สะดวกในการกิน (5) - ไม่สะดวกในการกิน (1) AT1.2     
  หาซ้ือง่าย (5) - หาซ้ือไดย้าก (1) AT1.3     
  อร่อย (5) - ไม่อร่อย (1) AT1.4     
  เป็นสากล ทนัสมยั (5) - พ้ืนบา้น ลา้สมยั (1) AT1.5     
  สด ธรรมชาติ (5) - ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง (1) AT1.6     
  ม้ือหลกั (5) - อาหารวา่ง (1) AT1.7     
17.จากการไดรั้บรู้ขอ้ความในขา้งตน้ ท่านมีมุมมองต่อผลิตภณัฑ์
เน้ือสตัวแ์ปรรูปอยา่งไร (ลกัษณะท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว์
แปรรูปในความเห็นของท่าน) 

  0.524   

  ดีต่อสุขภาพ (5) - ไม่ดีต่อสุขภาพ (1) AT2.1     
  สะดวกในการกิน (5) - ไม่สะดวกในการกิน (1) AT2.2     
  หาซ้ือง่าย (5) - หาซ้ือไดย้าก (1) AT2.3     
  อร่อย (5) - ไม่อร่อย (1) AT2.4     
  เป็นสากล ทนัสมยั (5) - พ้ืนบา้น ลา้สมยั (1) AT2.5     
  สด ธรรมชาติ (5) - ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง (1) AT2.6     
  ม้ือหลกั (5) - อาหารวา่ง (1) AT2.7     
18.ท่านยงัคิดวา่จะบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปต่อไป หรือไม่ 
อยา่งไร (ตอบได1้ขอ้) 

CQ1 1.000   

19.จากขอ้ 18 เพราะเหตใุด จึงบริโภคเช่นนั้น CQ2 1.000   
20.หากท่านมีโอกาสทดลองบริโภค ท่านสนใจบริโภคผลิตภณัฑ์
เน้ือสตัวแ์ปรรูปสูตรเพ่ือสุขภาพใดมากท่ีสุด (ตอบเรียงล าดบั 3 
อนัดบั โดย 1 = สนใจมาก 2 = สนใจ 3 = ค่อนขา้งสนใจ) 

  1.000   

  อนัดบั 1 สนใจมาก - ประเภทผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ CQ3.1     
  อนัดบั 2 สนใจ - ประเภทผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ CQ3.2     
  อนัดบั 3 ค่อนขา้งสนใจ - ประเภทผลิตภณัฑเ์พื่อ

สุขภาพ 
CQ3.3     

21.เพศ Gender 1.000   
22.อาย ุ Age 1.000   
23.อาชีพ Occupation 1.000   
24.ระดบัการศึกษา Education 1.000   
25.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (เฉพาะของผูต้อบแบบสอบถาม) Income 1.000   
26.ศาสนา Religion 1.000   
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27.ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั Residence 1.000   
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แบบสอบถามการค้นคว้าอสิระ 
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แบบสอบถามการค้นคว้าอสิระ  

เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูปในประเทศไทย    
(Consumer Behavior and Purchasing Decision of Processed Meat Product in Thailand) 

 
แบบสอบถามชุดน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเร่ือง ทศันคติ  พฤติกรรมการ

บริโภคและขอ้พิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปของผูบ้ริโภคในประเทศ
ไทย  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะน าไปใชใ้นการสนบัสนุนการวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการมหาบณัฑิต วชิาเอกการจดัการธุรกิจอาหาร วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล ผูว้จิยัใคร่
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม  โปรดตอบแบบสอบถามตามขอ้เท็จจริง ผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า เพื่อใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาคร้ังน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 
       นางสาว สิรินทร์ สิริกานตก์ุล 
นกัศึกษาปริญญาโท การจดัการธุรกิจ

อาหาร  
วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ค าช้ีแจง 
1. ส าหรับในงานวิจยัน้ี จะเนน้วิจยัท่ีผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  ไส้กรอก 

โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน    
ไส้กรอก (sausage) โบโลญญ่า (bologna) แฮม (Ham) ลูกช้ิน (ball) 

 
http://www.chiangmainews.co.th/page/

wp-content/uploads/p5-7.jpg 

 
http://www.foodnetworksolution.com/

uploaded/D9883684-3.jpg 
 

http://www.foodnetworksolution.
com/uploaded/ham.jpg 

 
http://www.lookchinthip.com/wp-
content/uploads/2016/05/D-6.jpg 

2. แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกั ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคดักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปโดยทัว่ไป 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้พิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปร
รูป 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูป  
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที ่1  แบบสอบถามคดักลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
1. เคย รับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป กลุ่มไสก้รอก โบโลญญ่า แฮม และลูกช้ิน หรือไม่ 

1) เคย 
2) ไม่เคย (หากผูต้อบไม่เคยบริโภค ตอ้งยติุการตอบแบบสอบถามทนัที) 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์แปรรูปโดยทัว่ไป 
2. ท่านรับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปบ่อยแค่ไหน  

 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ 1-2 คร้ัง/เดือน นานๆคร้ัง ทุกวนั/เกือบทุกวนั 
1)ไสก้รอก (1) (2) (3) (4) 
2)โบโลญญ่า (1) (2) (3) (4) 
3)แฮม (1) (2) (3) (4) 
4)ลูกช้ิน (1) (2) (3) (4) 

3. ส่วนใหญ่ท่าน รับประทาน ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปคร้ังละปริมาณเท่าใด 
 นอ้ยกวา่ 140 กรัม 140-250 กรัม  251 – 500 กรัม มากกวา่ 500 กรัม 
1)ไสก้รอก (1) (2) (3) (4) 
2)โบโลญญ่า (1) (2) (3) (4) 
3)แฮม (1) (2) (3) (4) 
4)ลูกช้ิน (1) (2) (3) (4) 
หมายเหตุ ปริมาณ 140 -150 กรัม เท่ากบัไสก้รอกจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือประมาณ 1 แพค็  

 
4. ส่วนใหญ่ท่าน ซ้ือ ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปคร้ังละปริมาณเท่าใด 

 นอ้ยกวา่ 140 กรัม 140-250 กรัม  251 – 500 กรัม มากกวา่ 500 กรัม 
1)ไสก้รอก (1) (2) (3) (4) 
2)โบโลญญ่า (1) (2) (3) (4) 
3)แฮม (1) (2) (3) (4) 



108 
 

 

 

 นอ้ยกวา่ 140 กรัม 140-250 กรัม  251 – 500 กรัม มากกวา่ 500 กรัม 
4)ลูกช้ิน (1) (2) (3) (4) 
หมายเหตุ ปริมาณ 140 -150 กรัม เท่ากบัไสก้รอกจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือประมาณ 1 แพค็  

5. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปมารับประทานกนัก่ีคน 
1) บริโภคคนเดียว 
2) 2-5 คน 
3) มากกวา่ 5 คน 

6. ท่านบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป เพราะเหตใุด (เรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1= ส าคญัมาก 2= ส าคญั 3 
= ค่อนขา้งส าคญั) 

1) ...............เป็นส่วนหน่ึงของอาหารม้ือหลกั 
2) ...............ความหิว 
3) ...............ตามเพื่อน 
4) ...............คนอ่ืนซ้ือมาให ้
5) ...............รับประทานสะดวก 
6) ...............รสชาติ 
7) ..............การโฆษณาทางส่ือต่างๆ 
8) ..............ตามวฒันธรรมตะวนัตก 
9) ..............ยีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์
10) ..............ความชอบส่วนตวั 
11) ……….อ่ืนๆ โปรดระบุ 

7. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลจูงใจใหท่้านซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป 
1) ผูต้อบแบบสอบถาม 
2) ครอบครัว 
3) เพื่อน 
4) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

8. ส่วนใหญ่ ท่านมกัรับประทานดว้ยวธีิปรุงแบบใด (เรียงล าดบั 3 อนัดบัโดย 1= บ่อยมาก  2 =  บ่อย 3 = 
ปรุงบางคร้ัง) 
 ป้ิงยา่ง ไมโครเวฟ ทอด ตม้/ลวก น่ึง อ่ืนๆ ระบุ 
1)ไสก้รอก      …)………….. 
2)โบโลญญ่า      …)………….. 
3)แฮม      …)………….. 
4)ลูกช้ิน      …)………….. 

9. ท่านชอบผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปประเภทใด (เรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1= ชอบมาก  2 =  ชอบ 3 = 
ค่อนขา้งชอบ) 
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.............ไสก้รอก .............โบโลญญ่า  ..........อ่ืนๆโปรดระบุ......... 

.............แฮม .............ลูกช้ิน  
10. ท่านชอบรับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปจากเน้ือสตัวช์นิดใด (เรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1= ชอบ

มาก  2 =  ชอบ  3 = ค่อนขา้งชอบ) 
 เน้ือววั ไก่ หม ู ปลา อ่ืนๆ ระบุ 
1)ไสก้รอก     …)………….. 
2)โบโลญญ่า     …)………….. 
3)แฮม     …)………….. 
4)ลูกช้ิน     …)………….. 

11. ท่านชอบรับประทานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปรสชาติใด (เรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1= ชอบมาก  2 =  
ชอบ 3 = ค่อนขา้งชอบ) 
 ธรรมดา พริกไทย พริกสด รมควนั อ่ืนๆ ระบุ 
1)ไสก้รอก     …)………….. 
2)โบโลญญ่า     …)………….. 
3)แฮม     …)………….. 
4)ลูกช้ิน     …)………….. 

12. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปจากท่ีใด 
 ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์

เก็ต 
ตลาดสด ร้านอาหาร/แผง

อาหาร 
อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

1)ไสก้รอก 1) 2) 3) 4) 5)………….. 
2)โบโลญญ่า 1) 2) 3) 4) 5)………….. 
3)แฮม 1) 2) 3) 4) 5)………….. 
4)ลูกช้ิน 1) 2) 3) 4) 5)………….. 

 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อพจิารณาในการตดัสินใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

คุณสมบัตผิลติภณัฑ์      
13. รสชาติดี อร่อยถูกปาก      
14. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์      
15. สีมีความเป็นธรรมชาติ      
16. การรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการ

บริโภค 
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ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

17. ความสด ใหม่ของผลิตภณัฑ ์      
18. มีหลากหลายขนาด      
19. มีคุณค่าทางโภชนาการ       
20. อาหารโปรตีนสูง      
21. มีสารปรุงแต่งท่ีส่งผลต่อสุขภาพมาก เช่น สาร

กนับูด เกลือ ไนเตรด สีผสมอาหาร 
     

22. มีโซเดียมต ่า      
23. มีไขมนัต ่า (Low Fat)      

ต าแหน่งผลติภณัฑ์      
24. ผลิตภณัฑเ์กรดพรีเม่ียม ท าใหดู้เป็นคนมีฐานะ      
25. สะดวกในการบริโภค      
26. อาหารตามสมยันิยม ทนัสมยั      
27. เป็นอาหารท่ีเหมาะในการบริโภคเวลาเร่งรีบ      

บรรจุภณัฑ์      
28. บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการบริโภค      
29. บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการพกพา      
30. บรรจุภณัฑช่์วยยดือายขุองผลิตภณัฑ ์      
31. บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการเก็บ

รักษา 
     

32. บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุรีไซเคิล       
33. บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุยอ่ยสลายในธรรมชาติ

ไดง่้าย 
     

ตราสินค้า      
34. พบเห็นตราสินคา้ไดท้ัว่ไปตามส่ือต่างๆ      
35. ช่ือตราสินคา้เป็นภาษาต่างประเทศ      
36. ตราสินคา้ท่ีคนทัว่ไปนิยม      

 
ปัจจยัด้านราคา ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

37. ราคาคุม้ค่ากบัสินคา้บริการ      
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ปัจจยัด้านราคา ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

38. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
39. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
40. ราคาแพงเพื่อแสดงความเป็นสินคา้พรีเม่ียม      
41. ราคาถูกกวา่ราคาคู่แข่ง      
42. ราคาไม่แพงกวา่อาหารทัว่ไปอ่ืนๆมากนกั      
43. โปรโมชัน่ ใหส่้วนลด /ลดราคา      
44. โปรโมชัน่แจก/แถม/ฟรี      

 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

45. หาซ้ือไดง่้าย  สะดวก      
46. สินคา้มีขายอยูใ่นร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น ร้าน

สะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด 
     

47. จุดจ าหน่ายสามารถจอดรถได ้      
48. มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือตอ้งการบริโภค      
49. ความรวดเร็วในการบริการ      
50. ผูข้ายมีอธัยาศยัดี      
51. มีการจ าหน่ายออนไลน ์      
52. มีบริการส่งถึงบา้น      

 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 

มากท่ีสุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

53. การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง โทรทศัน์       
54. การส่ือสารผา่นการโฆษณาทาง วทิย ุ      
55. การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน ์      
56. การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือ Below the 

Line เช่น ป้ายหนา้ร้าน วดิิโอในร้านคา้ 
     

57. การส่ือสารผา่นการโฆษณาดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์
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ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ระดบัของอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภค 
มากท่ีสุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด
(1) 

58. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือโทรทศัน์       
59. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์      
60. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือวทิย ุ      
61. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์      
62. ดารา ผูมี้ช่ือเสียงเป็นแบบโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์  
     

63. ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาการอาหาร สุขภาพ ท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นแบบโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

     

64. การจดัทดลองชิม      
65. บริการหลงัการขาย เช่น การปรุงสุก อุ่นร้อน ให้

ฟรี 
     

ส่วนที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตขิองผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป 
66. ท่านมีมุมมองต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปอยา่งไร(ลกัษณะท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป) 

1) ดีต่อสุขภาพ    5  /  4  /  3  /  2  /  1    ไม่ดีต่อสุขภาพ 
2) สะดวกในการกิน  5  /  4  /  3  /  2  /  1    ไม่สะดวกในการกิน 
3) หาซ้ือง่าย   5  /  4  /  3  /  2  /  1    หาซ้ือไดย้าก 
4) อร่อย   5  /  4  /  3  /  2  /  1    ไม่อร่อย 
5) เป็นสากล ทนัสมยั  5  /  4  /  3  /  2  /  1    พ้ืนบา้น ลา้สมยั 
6) สด ธรรมชาติ  5  /  4  /  3  /  2  /  1    ถนอมอาหาร ปรุงแตง่ 
7) ม้ือหลกั   5  /  4  /  3  /  2  /  1    อาหารวา่ง 

ข้อความ 1 “ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศใหเ้น้ือสตัวแ์ปรรูปเป็นสารใน Group 1 : carcinogenic to 
humans โดยระบุวา่ การรับประทานเน้ือสตัวแ์ปรรูปทุกปริมาณ 50 กรัมต่อวนั  เป็นประจ าทุกวนั จะก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงโรคมะเร็งล าไส้ 18 % และไดป้ระกาศใหเ้น้ือแดงเป็นสารใน Group 2: probably carcinogenic to 
humans โดยระบุวา่ การรับประทานเน้ือสตัวแ์ดงทุกปริมาณ 100 กรัมต่อวนั  เป็นประจ าทุกวนั จะก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงโรคมะเร็งล าไส ้17 %”  
ข้อความ 2  “ไสก้รอก มีส่วนประกอบของเน้ือ ไขมนั เกลือ ไนเตรท ...และการรมควนั” 

67. จากการไดรั้บรู้ขอ้ความในขา้งตน้ ท่านมีมุมมองต่อผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปอยา่งไร (ลกัษณะท่ีแสดง
ถึงผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปในความเห็นของท่าน) 
1) ดีต่อสุขภาพ    5  /  4  /  3  /  2  /  1    ไม่ดีต่อสุขภาพ 
2) สะดวกในการกิน  5  /  4  /  3  /  2  /  1    ไม่สะดวกในการกิน 
3) หาซ้ือง่าย   5  /  4  /  3  /  2  /  1    หาซ้ือไดย้าก 
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4) อร่อย   5  /  4  /  3  /  2  /  1    ไม่อร่อย 
5) เป็นสากล ทนัสมยั  5  /  4  /  3  /  2  /  1    พ้ืนบา้น ลา้สมยั 
6) สด ธรรมชาติ  5  /  4  /  3  /  2  /  1    ถนอมอาหาร ปรุงแตง่ 
7) ม้ือหลกั   5  /  4  /  3  /  2  /  1    อาหารวา่ง 

68. ท่านยงัคิดวา่จะบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปต่อไป หรือไม่ อยา่งไร (ตอบได1้ขอ้) 
1) ยงัคงบริโภคตามปกติ  
2) เลือกบริโภครสชาติหรือสูตรท่ีเพ่ือสุขภาพมากข้ึน  
3) ลดการบริโภค และหนัไปบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอ่ืนๆ 
4) บริโภคเฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ ปลอดภยั และหรือเป็นสูตรเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะเท่านั้น 
5) ไม่บริโภคอีกต่อไป 
6) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 

69. จากขอ้ 67 เพราะเหตุใด จึงบริโภคเช่นนั้น 
1) ไม่เห็นความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
2) มีความช่ืนชอบ   
3) ไลฟสไตลท่ี์ตอ้งการความสะดวก เร่งรีบ 
4) เพื่อสุขภาพท่ีดี 
5) ป้องกนั รักษา หรือ ลดอาการป่วย และโรคต่างๆ 
6) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 

70. หากท่านมีโอกาสทดลองบริโภค ท่านสนใจบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปสูตรเพ่ือสุขภาพใดมาก
ท่ีสุด (ตอบเรียงล าดบั 3 อนัดบั โดย 1 = สนใจมาก 2 = สนใจ 3 = ค่อนขา้งสนใจ) 
.............ไขมนัต ่า .............โซเดียมต ่า  .............ไม่สนใจบริโภค 
.............ไร้ไนไตรท .............เสริมสาร เช่น สมุนไพร DHA      .............อ่ืนๆ ระบุ.......... 

ส่วนที ่5  ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาเลอืกตอบเพยีง 1 ข้อ) 
71. เพศ 

1) ชาย         2)  หญิง                  3)  อ่ืนๆ โปรดระบุ
................ 

72. อาย ุ
1) ต ่ากวา่ 13 ปี 2) 13-18 ปี 3) 19-22 ปี 
4) 23-30 ปี 5) 31-50 ปี 6) 50 ปี ข้ึนไป  

 
73. อาชีพ 

1) นกัเรียน 2) นกัศึกษา 3) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
4) พนกังานเอกชน 5) เจา้ของกิจการ 6) อ่ืนๆโปรดระบุ............ 
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74. ระดบัการศึกษา 
1) มธัยมตน้หรือต ่ากวา่ 2) มธัยมปลาย-อนุปริญญา(ปวช.-ปวส.) 
3) ปริญญาตรี 4) สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
75. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (เฉพาะของผูต้อบแบบสอบถาม) 

1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  2) 10,000 – 15,000 บาท 3) 15,001 – 20,000 บาท 
4) 20,001- 30,000 บาท 5) 30,001- 40,000 บาท 6) มากกวา่ 40,000 บาท 

 
76. ศาสนา 

1) พทุธ 2) คริสต ์ 3) อิสลาม 
4) พราหมณ์-ฮินดู 5) ไม่นบัถือ

ศาสนา 
6) อ่ืนๆ โปรด

ระบุ............. 
 

77. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
1) หอ้งเช่าอพาร์ทเมนท ์ 2) คอนโด 
3) ทาวเฮาส์ / ทาวโฮม / 

ตึกแถว 
4) บา้นเด่ียว 

 
“ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ” 

ส าหรับท่านทีส่นใจร่วม “ ชิงโชค Central Gift Vouchers มูลค่า 300 บาท”  จ านวน 5 รางวลั  
ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................................................ 
โทร. ..................................................อีเมล.................................................................................................. 

ท่ีอยูไ่ปรษณีย.์..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




