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พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของผูบ้ ริโภค
ในจังหวัดขอนแก่น
Consumers’ Purchasing Behavior towards Pork Products in Khon
Kaen Province, Thailand
ปริชาติ แสงค�ำเฉลียง1*, สมสมร แก้วบริสทุ ธิ2์ และ สจี กัณหาเรียง3
Parichard Sangkumchaliang1, Somsamorn Grawborisut2*
and Sajee Kunhareang3

บทคัดย่อ: งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร
ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดขอนแก่น ได้รวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภคจ�ำนวน 336 คน โดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควตา
และสุม่ แบบตามสะดวก รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริโภคแบบเผชิญหน้าระหว่างเดือนเมษายนถึง
กรกฎาคม 2561 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตทิ ดสอบแบบพรรณนาและการทดสอบไควสแควร์ จากผลการศึกษา
พบว่ามีผบู้ ริโภคผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรคิดเป็ นร้อยละ 94.60 ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มีความถี่การซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร
จ�ำนวน 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มีคา่ ใช้จา่ ยในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรประมาณ 101-200 บาทต่อครัง้
(57.20%) สถานที่ท่ีนิยมซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรคือตลาดสด (36.20%) และไฮเปอร์มาเก็ต (21.10%) โดยมี
ปริมาณการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรขึน้ อยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรสดสไลด์มีปริมาณการ
ซือ้ เฉลี่ยต่อครัง้ จ�ำนวน 995.52 กรัม ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแช่แข็งมีปริมาณการซือ้ เฉลี่ยต่อครัง้ จ�ำนวน 1,219.18
กรัม และผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรปรุงส�ำเร็จมีปริมาณการซือ้ เฉลี่ยต่อครัง้ จ�ำนวน 515.32 กรัม นอกจากนีป้ ั จจัยหลัก
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค คือ 1) ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 2)
ผลิตภัณฑ์มีความสดอยูเ่ สมอ 3) มีบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีปิดมิดชิดได้มาตรฐาน 4) มีการแสดงวันหมดอายุท่ีชดั เจนบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ 5) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 6) มีการแสดงป้ายราคาที่ชดั เจน และ 7) สถานที่จดั จ�ำหน่าย
เข้าถึงได้งา่ ยถูกหลักสุขอนามัยและสะอาด
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ABSTRACT: This study aimed to investigate the consumers’ behavior and factors influencing
consumer decision to purchase towards pork products in Khon Kaen province. Data were collected
from 336 consumers by quota and convenient sampling. Questionnaire was used for data collection
between April-July 2018. Descriptive statistics and Chi-square test were used for data analysis. The
results showed that 94.60 percent of the consumers had ever bought pork product. The most of the
consumers purchase pork products for 1-2 times/week. Their average purchasing cost of the products
were 101-200 Baht/times. Fresh market (36.20%) and hypermarket (21.10%) were the first two popular
places to purchase the products. The average purchasing quantity depends on type of pork product. The
data analysis showed that the average purchase quantity of fresh pork slide was about 995.52 g/times,
frozen pork was about 1,219.18 g/times, and processed pork was about 515.32 g/times. In addition,
the main factors influencing the purchase decision are 1) standard and safety of production have been
set up for the products, 2) the products are always fresh, 3) the product are kept in the package that is
properly sealed and meet the standard 4) expiry date is clearly shown on the package, 5) price of the
product suits its quality 6) price tag is available, and 7) market place for the product is in a convenient
location, easy to access, and clean.
Keywords: consumer behavior, marketing mix, pork product, market channel

บทน�ำ
สุกรเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย มีการ
ผลิตสุกรเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8.90 ในช่วงปี 25572561 เนือ่ งจากตลาดภายในประเทศมีความต้องการ
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสุกร
ทัง้ หมดจ�ำนวน 180,606 รายในปี 2560 โดยมีการเลีย้ ง
สุกรทัง้ หมดจ�ำนวน 10.19 ล้านตัว (กรมปศุสตั ว์, 2560)
และในปี 2561 มีปริมาณการผลิตสุกรอยูท่ ่ี 19.88 ล้าน
ตัว (ส�ำนักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) การส่งออก
เนือ้ สุกรของไทยมีทงั้ เนือ้ สุกรแปรรูปและเนือ้ สุกรสดแช่
เย็นซึง่ มีสดั ส่วนการส่งออกร้อยละ 2.32 ของการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ทงั้ หมด (กรมปศุสตั ว์, 2562) การ
บริโภคในประเทศพบว่าเนือ้ สุกรเป็ นเนือ้ สัตว์ทค่ี นไทย
นิยมบริโภคมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการบริโภคแบบสด
ส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนือ้ สุกรยังมี
ปริมาณไม่มาก แต่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จากข้อมูล
การบริโภคในปี 2556 พบว่าคนไทยมีความต้องการ
บริโภคเนือ้ สุกรกว่า 1 ล้านตัน ซึง่ มีอตั ราการบริโภคเฉลีย่
อยูท่ ่ี 13 - 14 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (จิราพร, 2557) ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการบริโภคเนือ้ สุกรในประเทศไทย คือ ราคา
ขายปลีกเนือ้ สุกร ราคาขายปลีกเนือ้ ไก่ และราคาขาย
ปลีกเนือ้ โค (ประสิทธิชยั และคณะ, 2555) โดยราคาขาย
ปลีกสุกรช�ำแหละอยูท่ ่ี 140 - 160 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
ไก่สดช�ำแหละ 60 - 85 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเนือ้ โค
ช�ำแหละ 230 - 400 บาทต่อกิโลกรัม (กระทรวงพาณิชย์,
2562)
ซึง่ อาจส่งผลให้ผบู้ ริโภคหันไปบริโภคสินค้า

ทดแทน เช่น ไก่สดช�ำแหละทีม่ รี าคาต�ำ่ กว่าได้
ประชากรไทยมีการบริโภคเนือ้ สัตว์สงู ถึงร้อย
ละ 95.78 ของประชากรทัง้ หมด และความต้องการ
บริโภคโปรตีนจากเนือ้ สัตว์มอี ตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามจ�ำนวน
ประชากรทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ซึง่ เป็นปัจจัยหนุนการ
เติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร (กรมปศุสตั ว์, 2562)
จึงควรมีการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร เพือ่ สามารถรับรูข้ อ้ มูลความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ท�ำให้สามารถผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรและ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของ
ผูบ้ ริโภค เพือ่ น�ำข้อมูลไปวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์
เนือ้ สุกรตามความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทีน่ ำ� มาใช้ในการ
ศึกษานี ้ เป็นแนวคิดของ McCarthy (E. Jerome
McCarthy) ซึง่ Kotler and Keller (2012) อธิบายว่าส่วน
ผสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนทีห่ นึง่ คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิง่ ทีเ่ สนอขายและสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค มีสว่ นประกอบหลายส่วน
อาทิบรรจุภณ
ั ฑ์ คุณภาพ ความสะอาด และความ
ปลอดภัย เป็นต้น ส่วนทีส่ องคือราคา (Price) ซึง่ เป็น
จ�ำ นวนที่ ผู้บ ริ โ ภคจะต้อ งจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ได้ม าของ
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการ
และยังหมายถึงคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นรูปแบบของราคาอีกด้วย ส่วนทีส่ าม
คือ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) เป็นสถาบันและ
กิจกรรมทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์สามารถออกไปสูผ่ บู้ ริโภคได้
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และส่วนทีส่ ค่ี อื การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสือ่ สารเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้
กับผูบ้ ริโภคมาใช้เป็นแนวคิดส�ำคัญในการวางแผนการ
ตลาด
วิธกี ารศึกษา
งานวิ จั ย นี ้ไ ด้เ ลื อ กอ�ำ เภอเมื อ งจั ง หวัด
ขอนแก่นเป็ นพืน้ ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เนือ้ สุกร เนือ่ งจากจังหวัดขอนแก่นมีประชากรมากทีส่ ดุ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
กลาง, 2560) มีจำ� นวนประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ 1.8
ล้านคน มีประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
ทัง้ สิน้ 410,182 คน คิดเป็นเพศชายจ�ำนวน 197,911 คน
เพศหญิงจ�ำนวน 212,271 คน ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติ
จังหวัดขอนแก่น (2561) แสดงข้อมูลสถิตสิ ำ� มะโน
ประชากรมีสดั ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 47.75 และ
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.25 และมีสดั ส่วนอายุ
ประชากรตัง้ แต่ชว่ งอายุ 15-24 ปีคดิ เป็นร้อยละ 12.81
ช่วงอายุ 25-34 ปีคดิ เป็นร้อยละ 25.34 ช่วงอายุ 35-44 ปี
คิดเป็นร้อยละ 11.25 ช่วงอายุ 45-54 ปีคดิ เป็นร้อยละ
15.97 ช่วงอายุ 55-64 ปีคดิ เป็นร้อยละ 7.50 และอายุ 80
ปีหรือมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 5.31 เพือ่ ค�ำนวณการได้ซง่ึ
สัดส่วนจ�ำนวนตัวอย่าง ในการก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่าง ได้
แบ่งเป็นโควต้า (quota sampling) ตามสัดส่วนสถิติ
ประชากรในเขตอ�ำเภอเมืองขอนแก่น โดยใช้เพศและ
อายุเป็นเกณฑ์ การก�ำหนดโควตาตามสัดส่วนเพศและ
อายุประชากรนัน้ ท�ำเพือ่ ลดความล�ำเอียงของกลุม่ ผู้
บริโภคจากการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล และใช้การสุม่ ตัวอย่าง
แบบสะดวก (convenient sampling) และรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า (face-toface survey) ในการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริโภค
โดยก�ำหนดอายุของกลุม่ ตัวอย่างในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีอายุอยูท่ ่ี 15 ปีขนึ ้ ไปเนือ่ งจากเป็นช่วงอายุท่ี
สามารถตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินค้าได้เอง จ�ำนวนผู้
บริโภคตัวอย่างได้มาจากการค�ำนวณตามสูตรของ Taro
Yamane ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% และสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภคได้ทงั้ สิน้ 336 คน ซึง่ เป็นการ
สัมภาษณ์ตวั แทนครัวเรือน
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเมษายนถึงกรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมส�ำเร็จรู ป
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SPSS (Statistics Package for the Social Sciences)
โดยใช้สถิติทดสอบแบบพรรณนาโดยการหาความถี่
ร้อยละ และค่าเฉลีย่ และใช้วธิ ที ดสอบไควสแควร์ (Chisquare test) เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง
ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เนือ้ สุกร มีการหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม เพือ่
ให้เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชือ่
ถือโดยตรวจสอบแบบสอบถามกับผูเ้ ชีย่ วชาญ และน�ำ
แบบสอบถามไปทดสอบกับบุคคลทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน เพือ่ ตรวจสอบความยากง่าย
และความสามารถทีจ่ ะน�ำไปใช้จริง รวมทัง้ พิจารณาถึง
ความยากง่ายในการท�ำความเข้าใจ และประเมินระยะ
เวลาการสัมภาษณ์ จากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์คา่ ความเชือ่
มัน่ โดยใช้วธิ กี ารหาค่า Cronbach’s alpha coefficient
ซึ่งเป็ นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ท่ี
0.902 ซึง่ หมายความว่ามีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทีส่ งู
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ข องผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม
ตัวอย่าง
จากผลการศึ ก ษาข้อ มูล ผู้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น
ตัวแทนครัวเรือนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 336 คน พบว่ามีผบู้ ริโภค
ทีไ่ ม่เคยซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรจ�ำนวน 18 คนคิดเป็นร้อย
ละ 5.40 และผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรคิด
จ�ำนวน 318 คนคิดเป็นเป็นร้อยละ 94.60 จากผลการ
วิเคราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคเคย
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรพบว่ามีอายุเฉลีย่ อยูท่ ่ี 38 ปี มีเพศ
หญิงจ�ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 และเพศชาย
จ�ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 ซึง่ อายุของผู้
บริโภคทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ คือ 15 ปี และอายุสงู ทีส่ ดุ คือ 84 ปี
ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดอยูท่ ร่ี ะดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 31.80 ปริญญาตรีคดิ เป็นร้อย
ละ 28.30 และประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 23.00 ตาม
ล�ำดับ ซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มรี ายได้ตำ่ � กว่า 20,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 79.30 ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
มีสถานะภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 46.90 และสถานะภาพ
สมรสและมีบตุ รคิดเป็นร้อยละ 45.60 สมาชิกใน
ครอบครัวโดยเฉลีย่ จ�ำนวน 4 คนต่อครัวเรือน (Table 1)
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Table 1 Characteristics of consumers purchasing pork products in Khon Kaen province, Thailand (n=318)
Variables
Age (Average age = 38 years)
15-24
25-34
35-44
45-54
55-65
0ver 65
Gender
Female
Male
Education level
Elementary
Secondary
High school
Bachelor’s degree
Master’s degree or over
Personal income/month (Baht)
Less than15,000
15,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
More than 50,000
Marital status
Single
Married
Married and have kid(s)
Others
Household size
(average size = 4 people/household)
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven or over

Number of
respondents

Percentage
318
92
52
47
56
53
18
318
162
156
336
73
40
101
90
14
318
198
54
30
16
5
15
318
149
16
145
8
318
5
19
59
134
66
21
14

28.90
16.30
14.80
17.60
16.70
5.70
50.90
49.10
23.00
12.60
31.80
28.30
4.40
62.30
17.00
9.40
5.00
1.60
4.70
46.90
5.00
45.60
2.50
1.60
6.00
18.60
42.10
20.80
20.80
4.30
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พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ นื้ อ สุ ก รของผู้
บริโภค
จากผลการส�ำ รวจผู้ บ ริ โ ภคที่ เ คยซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกรจ�ำนวน 318 คน พบว่าผู้
บริโภคจ�ำนวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.40 มี
พฤติกรรมการซือ้ เนื อ้ สุกรแบบติดมัน (pork with
fat) และผูบ้ ริโภคที่เคยซือ้ ผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกร
จ�ำนวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.30 มี
พฤติกรรมการซือ้ เนื อ้ สุกรแบบไม่ติดมัน (lean
pork) (Table 2) ส่วนใหญ่ จะซือ้ ผลิตภัณฑ์เนื อ้
สุกรจากตลาดสด (fresh market) คิดเป็ นร้อย
ละ
36.20
รองลงมาคือไฮเปอร์มาเกต
(hypermarket) คิดเป็ นร้อยละ 21.10 นอกจาก
นี ผ้ ูบ้ ริโ ภคยัง ซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์เ นื อ้ สุก รจากตลาดนัด
(market fair) ร้านค้าเฉพาะ (specialty market)
ร้านสะดวกซือ้ (convenient store) ซุปเปอร์มา
เกต (supermarket) และตลาด OTOP (OTOP
market) คิดเป็ นร้อยละ 7.70 5.20 4.40 4.20
และ 2.20 ตามล�ำดับ (Table 3) ซึ่งมีผลการ
ศึกษาของเยาวรัตน์ (2554) รายงานว่าผูบ้ ริโภค
ส่ ว น ใ ห ญ่ นิ ย ม ซื ้ อ อ า ห า ร ส ด จ า ก ต ล า ด ส ด
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ข องช่ อ ง
ทางการจัด จ�ำ หน่ า ยและประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื อ้
สุกรนั้น มีความส�ำคัญต่อการตอบสนองต่อกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคที่แตกต่างกัน อีกทัง้ ยังส่งผลถึงประเภท
ของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันอีกด้วย ประเด็นดัง
กล่า วจึง เป็ น ประเด็ น ที่ ค วรมี ก ารศึก ษาเชิ ง ลึก ใน
อนาคต นอกจากนี จ้ ากผลการศึกษานี ย้ ังพบว่าผู้
บริโภคร้อยละ 90.60 มีค่าใช้จ่ายไม่เกิ น 300
บาทต่อการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกรหนึ่งครัง้ และ
ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ นื ้อ
สุกรเฉลี่ยอยู่ท่ี 101-200 บาทต่อครัง้ คิดเป็ นร้อย
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ละ 57.20 ส่วนใหญ่ จะมีความถี่ ในการซือ้
ผลิตภัณฑ์สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ
54.40 (Table 4) ความถี่ ในการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
สอดคล้องกับด�ำรง (2555) แสดงข้อมูลความถี่
ในการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารจากสุก รพื น้ เมื อ งใน
จังหวัดบุรีรมั ย์ว่ามีจำ� นวน 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
และการศึกษาของ กมลพิพัฒน์ และคณะ
(2561) รายงานว่าพฤติกรรมการเลือกซือ้ อาหาร
แช่ แ ข็ ง พร้อ มรับ ประทานของผู้บ ริ โ ภคมี ค วามถี่
ในการซือ้ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
จากผลการส�ำ รวจผลิ ต ภั ณ ฑ์เ นื ้อ สุ ก ร
ตัวอย่างได้แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์เนื อ้
สุกรสด (fresh pork) ผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกรแช่แข็ง
(frozen pork) และผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกรปรุ งส�ำเร็จ
(processed pork) กลุ่มแรกคือผลิตภัณฑ์เนื อ้
สุกรสด ผลิตภัณฑ์ท่ีนำ� มาศึกษาได้แก่ เนื อ้ สุกร
สดสไลด์ (pork slides) กลุ่มที่สองคือผลิตภัณฑ์
เนื อ้ สุกรแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ท่ีนำ� มาศึกษาได้แก่
เนื อ้ สุกรแช่แข็ง (frozen pork) และกลุ่มที่สาม
คือผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกรปรุ งส�ำเร็จ ผลิตภัณฑ์ท่ีนำ�
มาศึ ก ษาประกอบไปด้ ว ยเนื ้ อ หมู แ ดดเดี ย ว
(dried pork) หมูหยอง (dried shredded pork)
หมูหมัก (marinated pork) หมูฝอย (shredded
pork) หมูกรอบ (crispy pork) หมูแผ่น (crispy
dried pork slice) สุกรรมควัน (smoked pork)
และหมูทุบ (pounded pork jerky)
จากผลการส�ำ รวจผลิ ต ภั ณ ฑ์เ นื ้อ สุ ก ร
ตัวอย่างจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรดังกล่าว
พบว่ า ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื อ้ สุก รไม่ มี ค วาม
แตกต่างกับพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค

Table 2 Type of pork product and consumer favorite/ favorite type of pork products (n=318)
Pork product type
Pork with fat
Lean Pork
Others
Total

Frequency
192
125
1
318

Consumer favorite

Percentage
60.40
39.30
0.30
100
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Table 3 Market places visited by consumers (n=318)
Market places
Fresh market
Hypermarket
Market fair
Specialty market
Convenient store
Supermarket
OTOP market
Total
Note: Multiple response set

Number of consumers
249
144
53
36
30
29
15
687

Percent of cases
36.20
21.10
7.70
5.20
4.40
4.20
2.20
100.00

Percentage
78.30
45.30
16.70
11.30
9.40
9.10
4.70
216.00

Table 4 Consumers’ purchasing behavior towards pork products (n=318)
Variables
Number of consumers
Purchase price (Baht/times of purchase)
100 or less
46
101-200
182
201-300
60
301-400
13
401-500
4
More than 500
13
Total
318
Purchase frequency
Everyday
28
3-4 times per week
42
1-2 times per week
173
Twice a month
31
Once a month
33
Less than once a month
11
Total
318

Percentage
14.50
57.20
18.90
4.10
1.30
4.10
100.00
8.80
13.20
54.40
9.70
10.40
3.50
100.00
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ปริมาณเฉลี่ยที่ ผูบ้ ริโภคซื อ้ ผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกรต่อ
ครัง้ อยู่ระหว่าง 270-1,220 กรัม และปริมาณที่ผู้
บริ โ ภคซื อ้ น้อ ยที่ สุด ไปจนถึ ง มากที่ สุด ต่ อ การซื อ้
หนึ่งครัง้ อยู่ระหว่าง 500 กรัม ถึง 5 กิโลกรัม ดัง
แสดงรายละเอียดใน Table 5 ได้แสดงถึงปริมาณ
การซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภคในผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื อ้ สุก รแต่ ล ะ
ประเภท คือผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรสดซึ่งได้แก่เนือ้ สุกร
สดสไลด์ (pork slides) เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีผบู้ ริโภค
นิยมซือ้ เป็ นอันดับหนึ่งคิดเป็ นร้อยละ 31.20 และมี
ปริมาณการซือ้ โดยเฉลี่ย 995.52 กรัมต่อการซือ้
หนึ่งครัง้ โดยปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่
ระหว่าง 100 กรัมถึง 5 กิโลกรัม ส่วนผลิตภัณฑ์
เนื ้อ สุ ก รประเภทแช่ แ ข็ ง พบว่ า เนื ้อ สุ ก รแช่ แ ข็ ง
(frozen pork) มีความนิยมเป็ นอันดับสองคิดเป็ น
ร้อยละ 11.00 และมีปริมาณการซือ้ โดยเฉลี่ย
1,219.18 กรัมต่อการซือ้ หนึ่งครัง้ โดยปริมาณที่ผู้
บริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่ระหว่าง 200 กรัมถึง 5
กิโลกรัม
นอกจากนี ้ ผ ลการศึ ก ษายั ง แสดงถึ ง
ปริมาณการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรปรุ งส�ำเร็จ จาก
การศึกษาพบว่า หมูแดดเดียว (dried pork) มี
สัดส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 16.70 ซึ่งมีสดั ส่วน
การซื อ้ ที่ ม ากที่ สุด ไปกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื อ้ สุก รปรุ ง
ส�ำเร็จ โดยมีพฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 684.23
กรัม
โดยปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่
ระหว่าง 100 กรัม ไปจนถึง 2 กิโลกรัม หมูหยอง
(dried shredded pork) มีสดั ส่วนการซือ้ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.90 โดยมีพฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ
310.40 กรัม โดยปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อ
ครัง้ อยู่ระหว่าง 100 กรัมถึง 2 กิโลกรัม หมูหมัก
(marinated pork) มีสดั ส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ
9.30 โดยมีพฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 846.77
กรัม
โดยปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่
ระหว่าง 100 กรัมถึง 2 กิโลกรัม หมูฝอย
(shredded pork) มีสดั ส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ
6.00 โดยมีพฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 270.75
กรัม
โดยปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่
ระหว่าง 100 กรัมถึง 500 กรัม หมูกรอบ (crispy
pork) มีสดั ส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 3.60 โดยมี
พฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 483.33 กรัม โดย
ปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่ระหว่าง 100
กรัมถึง 2 กิโลกรัม หมูแผ่น (crispy dried pork
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slice) มีสดั ส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 3.50 โดยมี
พฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 478.26 กรัม โดย
ปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่ระหว่าง 100
กรัมถึง 2 กิโลกรัม เนือ้ หมูรมควัน (smoked pork)
มีสดั ส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 2.10 โดยมี
พฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 582.14 กรัม โดย
ปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ อยู่ระหว่าง 100 กรัม ถึง
2 กิโลกรัม และหมูทบุ (pounded pork jerky) มี
สัดส่วนการซือ้ คิดเป็ นร้อยละ
1.80
โดยมี
พฤติกรรมการซือ้ เฉลี่ยครัง้ ละ 466.67 กรัม โดย
ปริมาณที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ต่อครัง้ อยู่ระหว่าง 100
กรัมถึง 500 กรัม ดังนัน้ สัดส่วนปริมาณการซือ้
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของผูบ้ ริโภคมีผลต่อขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ ซึ่งแบ่งตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี ้ ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรสด (fresh pork) คือ ขนาด
1 กิโลกรัม ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแช่แข็ง (frozen pork) คือขนาด
1 กิโลกรัมถึง 1.50 กิโลกรัม และขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรปรุ งส�ำเร็จ
(processed pork) คือขนาด 500 กรัม ซึ่งเป็ น
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคมากที่สดุ
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคและปั จจัยที่มีผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร พบว่าปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค เช่น อายุ การศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ไม่มีความแตก
ต่างกัน ในขณะที่ความแตกต่างของเพศชายและ
เพศหญิงนัน้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ วัตถุประสงค์
ในการซือ้ และเหตุผลในการซือ้ ที่แตกต่างกัน จาก
การผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า การตั ด สิ น ใจซื ้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื อ้ สุก รของเพศหญิ ง จะค�ำ นึง ถึ ง บุต ร
ซึ่ง เป็ น บุค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การซื อ้ ของเพศหญิ ง
เมื่อเทียบกับเพศชาย
รองลงมาคือเครือญาติ
แสดงให้เห็นถึงล�ำดับความส�ำคัญและผูม้ ีอิทธิ ต่อ
การซือ้
ส่วนเพศชายพบว่าผูท้ ่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ มากที่สดุ คือภรรยา รองลงมาคือเพื่อน
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (χ2=20.200,
p-value =0.015) (Table 6)
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Table 5 Consumers’ purchase quantity towards pork products (n=318)
Pork products

Number of Percent Percentage
respondents of cases

Fresh pork
Sliced Pork
Frozen pork
Frozen pork
Processed pork
Dried pork
Dried shredded pork
Marinated pork
Shredded pork
Crispy pork
Crispy dried pork slice
Smoked pork
Pounded pork jerky
Total
Note: Multiple response set

Average
purchase
quantity (g/
purchase)

Minimummaximum
purchase
quantity (g/
purchase)

208

75.90

31.20

995.52

100-5,000

73

26.60

11.00

1,219.18

200-5,000

111
99
62
40
24
23
14
12
666

40.50
36.10
22.60
14.60
8.80
8.40
5.10
4.40
243%

16.70
14.90
9.30
6.00
3.60
3.50
2.10
1.80
100%

684.23
310.40
846.77
270.75
483.33
478.26
582.14
466.67
633.725

100-200
100-2,000
100-2,000
100-500
100-2,000
100-2,000
100-2,000
100-500
100-5,000

นอกจากนีย้ งั พบว่าเพศหญิงมีวตั ถุประสงค์การซือ้
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรเพื่อผูอ้ ่นื
ในขณะที่เพศชายมี
พฤติ ก รรมการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื ้อ สุก รจากการได้
รับค�ำสั่งซือ้ (χ2=4.318, p-value =0.039) (Table
7) และหากใช้การส่งเสริมการตลาดโดยลดแลกแจก
แถมผลิตภัณฑ์จะช่วยกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเพศหญิงมี
ความต้องการซือ้ มากขึน้ ในขณะที่เพศชายมีเหตุผล
หลักในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร คือสะอาดถูกสุข
อนามัย และราคาสมเหตุสมผล (χ2=5.145,
p-value =0.042) (Table 8) ถึงแม้วา่ ผูท้ ่มี อี ทิ ธิพล
ต่อ การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื อ้ สุก รในครัว เรือ นคื อ เพศ
หญิง อย่างไรก็ตามบางครัง้ เพศชายก็เป็ นผูบ้ ริโภคที่
ไปเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ผลการศึกษานีจ้ ะช่วยให้ผู้
ผลิ ต ทราบถึ ง ลัก ษณะของกลุ่ม ผู้ซื อ้ และสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และการ
ส่ง เสริม การจัด จ�ำ หน่ า ยที่ ส ามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูซ้ อื ้ ได้ถกู ต้อง

ปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกร
ปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผู้
บริโภคผลิตภัณฑ์สกุ รคือ การหาซือ้ และเข้าถึงสินค้าได้
ง่ายคิดเป็นร้อยละ 65.10 รองลงมาคือความสะอาดถูก
สุขอนามัย (13.80%) และมีชว่ งอายุการเก็บรักษา
สินค้าทีน่ าน (13.20%) (Table 9) นอกจากนีจ้ ากผล
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยการ
หาค่าเฉลีย่ จากการวัดค่าโดยวิธี Likert-scale ซึง่ มี
ระดับทีเ่ ห็นด้วยอย่างยิง่ มีคา่ เท่ากับ 5 และไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ มีคา่ เท่ากับ 1 ซึง่ การวัดค่าเฉลีย่ เพือ่ แปลความ
หมายนัน้ มีความกว้างของอันตรภาคชัน้ ค่า 0.80 พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญในระดับมาก
ที่สดุ ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานและปลอดภัย (Mean = 4.38,
S.D.=0.79) และสดใหม่อยูเ่ สมอ (Mean=4.32,
S.D.=0.80 ) ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญในระดับมาก
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Table 6 The relationship between gender and Person factors which influence consumers
purchase regarding pork products (n=318)
Gender
Female
Male
Total

Yourself

Relative

120
36
(51.50%) (62.10%)
113
22
(48.50%) (37.90%)
223
58
(100%) (100%)

Person factor
Husbandwife
1
(6.30%)
15
(93.80%)
16
(100%)

Children
4
(80.00%)
1
(20.00%)
5
(100%)

Total

Friend

Chi-square
test

1
162
(16.70%) (50.90%)
5
156
(83.30%) (49.10%)
6
318
(100%) (100%)

χ2=20.200

df=4
p-value
=0.015*

Table 7 the relationship between gender and the buying objectives toward processed pork products
(n=318)
Gender
Buying objective
Total
Chi-square test
Eating
Order
Buying for Buying for
from
others
sale
others
Female
151
1
3
7
162
χ2=4.318
(51.50%) (20.00%) (75.00%) (70.00%) (50.90%)
df=3
Male
p-value
=0.039*
148
4
1
3
156
(49.50%) (80.00%) (25.00%) (30.00%) (49.10%)
Total
229
5
4
10
318
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
Note: *significant differences at 0.05

Table 8 The relationship between gender and reasons motivating consumers to purchase pork
products (n=318)
Gender

Main reasons for buying pork product
Long
Clean
Accessibility Reasonable Discount
shelf life
and
and
price
promotion
hygienic convenience
Female
26
19
104
9
2
(61.90%) (43.20%)
(50.20%)
(47.40%)
(100%)
Male
16
25
103
10
0
(38.10%) (56.80%)
(49.80%)
(52.60%)
(0%)
Total
42
44
207
19
2
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
Note: *significant differences at 0.05

Total

Chi-square
test

162
(50.90%)
156
(49.10%)
318
(100%)

χ2=5.145
df=5
p-value
=0.042*

Others
2
(50%)
2
(50%)
4
(100%)
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ในเรื่องของรสชาติท่ีดี ชื่ อเสียงของผูผ้ ลิตและ
ตราผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บไว้ได้นาน และไม่มี
วัตถุกันเสีย เนื่ องจากมีรายงานว่าผูบ้ ริโภคมี
ความคาดหวังในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกร
และมี ค วามพึ ง พอใจกั บ เนื ้ อ สุ ก รที่ มี คุ ณ ภาพ
(Bredahl et al., 1998; Bryhni et al., 2002;
Linhai et al., 2015) และให้ความส�ำคัญในมุม
ของสุขภาพและความปลอดภัยอีกด้วย (Kanis,
et al., 2002; Grunert et al., 2018) ส่วนทาง
ด้านราคาพบว่าผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญในระดับ
ที่ ม ากที่ สุ ด ในเรื่ อ งของราคาที่ เ หมาะสมกั บ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Mean=4.29, S.D.=0.73)
และมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน (Mean=4.27,
S.D.=0.77)
ส่วนของด้านช่องทางการจัด
จ�ำ หน่ า ยพบว่ า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามส�ำ คัญ ในระดับ
ที่ ม ากที่ สุด ในเรื่อ งของช่อ งทางการจัด จ�ำ หน่ายที่
หาซือ้ ง่ายและสะดวก (Mean=4.31, S.D.=0.75)
และเป็ นสถานที่ท่ีถูกหลักอนามัย (Mean=4.31,
S.D.=0.79)
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริโภคให้ความ
ส�ำคัญกับการขายออนไลน์และส่งผลิตภัณฑ์เนื อ้
สุกรถึงบ้านอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และ
ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาดพบว่ า ผู้บ ริ โ ภคให้ค วาม
ส�ำ คัญ ในระดับ มากในเรื่ อ งของการแสดงสิ น ค้า
ในจุ ด ขายโดยมี พ นั ก งานขายคอยแนะน�ำ และ
สาธิ ตในการปรุ งอาหาร (Mean=3.57, S.D.=0.94)
และมีสินค้าให้ลองชิม (Mean=3.51, S.D.=0.94)
และให้ความส�ำ คัญ กับ การลดราคาและของแถม
รวมถึ ง การโฆษณาสื่ อ ออนไลน์ ใ นระดั บ ปาน
กลาง (Table 10)
นอกจากส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ง
4
ด้านแล้วยังมีดา้ นบรรจุภัณฑ์ท่ียังมีความ
ส�ำคัญต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ จากการ
วิ เ คราะห์พ บว่า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามส�ำ คัญ กับ บรรจุ
ภัณ ฑ์ม ากที่ สุด ในเรื่ อ งของเครื่ อ งหมายหรื อ ตรา
รับ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานและความปลอดภั ย
(Mean=4.40, S.D.=0.77) และการแสดงวัน
เดือนปี ท่ีหมดอายุ (Mean=3.39, S.D.=0.79)
(Table 11)

จากการส�ำรวจผูบ้ ริโภคมีความต้องการ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ี มี เ ครื่ อ งหมายหรื อ ตรารั บ รอง
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
และ
แสดง วันเดือนปี ที่หมดอายุให้ชัดเจน ซึ่งเป็ น
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื ้อ ของผู้บ ริ โ ภค
มากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในต่าง
ประเทศที่ พ บว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการตรวจสอบย้อ น
กลับได้ในผลิตภัณฑ์เนื อ้ สุกร (Morkbak et al.,
2010; David and Kenneth, 2009) นอกจากนี ้
จากผลการวิ จัย ยัง พบว่ า กระบวนการผลิ ต ตาม
มาตรฐานปลอดภัย
และความสดใหม่ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะท�ำ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามสนใจซื ้อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากขึน้ หากจะต้อ งมี ก ารเปรีย บเที ย บ
กับคู่แข่งขันหรือผลิตภัณฑ์ย่ีหอ้ อื่น ทางผูผ้ ลิต
ควรค�ำนึงถึงปั จจัยนี ม้ ากที่สุด รองลงมาคือไม่ใส่
วัตถุกันเสีย รสชาติของผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีรสชาติท่ี
ดี และสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งชื่ อเสียงของผู้
ผลิ ต และตราสิ น ค้า ที่ มี ช่ื อ เสี ย งก็ อ ยู่ใ นปั จ จัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื ้อ ของผู้บ ริ โ ภคในระดั บ ที่ ม าก
อย่ า งไรก็ ต ามบรรจุภัณ ฑ์ก็ เ ป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ เ ป็ น
โ อ ก า ส ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะ น� ำ อ อ ก สู่ ต ล า ด แ ล ะ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ มาตรฐานปลอดภัย
และความสดใหม่ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะท� ำ ให้ ผู้
บริโภคมี ความสนใจซือ้ ผลิตภัณฑ์มากขึน้ หากจะ
ต้ อ ง มี ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ย่ีหอ้ อื่น ทางผูผ้ ลิตควรค�ำนึงถึงปั จจัย
นี ม้ ากที่สุด รองลงมาคือไม่ใส่วัตถุกันเสีย รสชาติ
ของผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีรสชาติท่ีดี และสามารถเก็บ
ไว้ได้นาน ซึ่งชื่ อเสียงของผูผ้ ลิตและตราสินค้าที่
มี ช่ื อเสียงก็ อยู่ใ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการซื อ้ ของ
ผูบ้ ริโภคในระดับที่มาก
อย่างไรก็ตามบรรจุ
ภัณ ฑ์ก็ เ ป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ เ ป็ น โอกาสที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
จะน�ำ ออกสู่ต ลาดและสามารถแข่ ง ขัน กับ คู่แ ข่ ง
ได้
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Table 9 The main reasons affecting purchase of pork products (n=318)
Main reasons
Number of respondents
Accessibility and convenience
207
Hygienic and clean
44
Long shelf life
42
Reasonable price/ less expensive
19
Promotion (price discount)
2
Others (not specify)
4
Total
318

Percentage
65.10
13.80
13.20
6.00
0.60
1.30
100.00

Table 10 Marketing mix factors affecting behavior of consumers purchasing pork products
Marketing Mix
Product
Safety and standards of product
Always fresh
No preservatives
Good taste
Long shelf life
Reputation of the manufacturer and well-known brand
Price
Price of the product suits it’s quantity
Reasonable price
Price tag is available
There are many price levels to choose from difference
packaging size
Cheap price when compared with competitors
Place
Accessibility and convenience
Clean and hygienic
Attractive product placement
Online sales and delivery service
Promotion
Product displays at the point of sale and presentation of
sales representatives
There are sample products to try
Price discount or buy one get one free
Online promotion such as Facebook or website

Mean

S.D.

Level of important

4.38
4.32
4.12
3.98
3.86
3.68

0.79
0.80
1.00
0.81
0.91
0.95

Extremely
Extremely
Extreme
Extreme
Extreme
Extreme

4.29
4.17
4.27
3.98

0.73
0.73
0.77
0.81

Extremely
Extreme
Extremely
Extreme

3.74

0.97

Extreme

4.31
4.31
4.00
3.06

0.75
0.79
0.82
1.27

Extremely
Extremely
Extreme
Neutral

3.57

0.94

Extreme

3.51
3.36
3.20

0.94
1.09
1.06

Extreme
Neutral
Neutral
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Table 11 The important level on packaging factors towards consumers’ behavior on buying
processed pork products (n=318)
Packaging factors
Seal of quality and safety standards
Clearly shown the expiry date
Transparent packaging
Resealable packaging (easy to use such as opening,
closing and maintaining products)
Packaging is suitable for the products
Beautiful labels, contain important and complete
information
สรุป
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซือ้ และปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของผูบ้ ริโภค จากการศึกษาพบว่ามี
ผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรคิดเป็นร้อยละ 94.60 มีอายุ
เฉลีย่ 38 ปี ส่วนใหญ่มรี ายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาทต่อ
เดือน มีสมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ จ�ำนวน 4 คนต่อครัว
เรือน ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแบบ
ติดมันและนิยมซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแบบสด ซึง่ ใน
ส่วนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรปรุงส�ำเร็จที่ผบู้ ริโภค
นิยมซือ้ สามอันดับแรกคือหมูแดดเดียว หมูหยอง และ
หมูหมัก
นอกจากนีผ้ บู้ ริโภคมีคา่ ใช้จา่ ยในการซือ้
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของต่อครัง้ อยูท่ ป่ี ระมาณ 101-200
บาท
และผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ โดยเฉลีย่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่
ผูบ้ ริโภคนิยมไปซือ้ เนือ้ สุกรมากที่สดุ คือตลาดสดและ
ไฮเปอร์มาเกต และผูบ้ ริโภคมีความต้องการการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรทีง่ า่ ยและสะดวก ปริมาณการซือ้
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของผูบ้ ริโภคต่อครัง้ อยูร่ ะหว่าง 100
กรัม ถึง 5 กิโลกรัม แล้วแต่ประเภทของผลิตภัณฑ์ทซ่ี อื ้
คือประเภทผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรสดสไลด์มปี ริมาณการ
ซือ้ เฉลีย่ ต่อครัง้ อยูท่ ่ี 995.52 กรัม ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแช่
แข็งมีปริมาณการซือ้ เฉลีย่ ต่อครัง้ จ�ำนวน 1,219.18 กรัม
และผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรปรุ งส�ำเร็จมีปริมาณการซือ้
เฉลีย่ ต่อครัง้ จ�ำนวน 515.32 กรัม ดังนัน้ ขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์ท่เี หมาะสมในการบรรจุจำ� หน่ายผลิตภัณฑ์เนือ้

Mean
4.40
4.39
4.14
4.10

S.D.
0.77
0.79
0.80
0.87

Level of important
Extremely
Extremely
Extreme
Extreme

4.07
3.96

0.78
0.87

Extreme
Extreme

สุกรสดสไลด์ควรมีขนาด 1 กิโลกรัม ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแช่แข็งควรมีขนาด 1 กิโลกรัม ถึง
1.50 กิโลกรัม และขนาดทีเ่ หมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์เนือ้
สุกรปรุงส�ำเร็จคือ 500 กรัม เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคต้องการ
ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอและมีการจ�ำกัด
งบประมาณในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ตอ่ ครัง้ ดังนัน้ ทางผู้
ผลิตไม่ควรทีจ่ ะจ�ำหน่ายในขนาดบรรจุทม่ี ากจนเกินไป
นอกจากนีจ้ ากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดพบว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้
บริโภคคือ ผลิตภัณฑ์มมี าตรฐานความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตและมีความสดอยูเ่ สมอ มีบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีป่ ิดมิดชิดได้มาตรฐาน และมีการแสดงวันหมดอายุท่ี
ชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และมีการ
แสดงป้ายราคาทีช่ ดั เจน สถานทีจ่ ดั จ�ำหน่ายควรเป็น
สถานที่ท่ีเข้าถึงได้งา่ ยถูกหลักสุขอนามัยและสะอาด
เนื่องจากผูบ้ ริโภคยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพ ทางผูผ้ ลิตควรมีมาตรฐาน
การผลิตสินค้าที่ดีและสะอาดปลอดภัยกับผูบ้ ริโภค
และควรมีการแสดงป้ายราคาสินค้า รวมไปถึงช่อง
ทางการจ�ำหน่ายควรอ�ำนวยความสะดวกกับผูบ้ ริโภค
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยด้วยปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลถึง
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของผูบ้ ริโภค
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