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received such information through television. The extent of their opinions on various bird flu 
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selling point, chicken cooking instruction. Over flow of information reduced chicken consumption 

frequency. According to principal component analysis, it was found that factors influencing chicken 
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บทท ี1 

 

บทนํา 
 

.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมอาหารมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการผลิตที
หลากหลาย ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีอากาศเปลียนแปลงบ่อยทาํให้เชือโรคต่างๆสามารถเกิดการกลาย
พนัธ์ุไดม้าก อาจทาํให ้มีความเสียงต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ไดม้ากขึน จึงทาํให้ผูบ้ริโภคคาํนึงถึง
การเลือกซืออาหารมารับประทานอยา่งมาก ดงันนัความปลอดภยัของอาหาร จึงถือเป็นปัจจยัที
สาํคญัอยา่งยงิต่อการเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารของผูบ้ริโภคอยา่งมากทงัทางดา้น อาหารปลอด
เชือโรค และปลอดสารเคมี  นอกจากนีในหลายประเทศทวัโลกไดใ้ห้ความสําคญัอยา่งมากกบั
ความปลอดภยัของอาหาร และได้เพิมมาตรการคุ้มครองผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการจาํหน่าย
อาหารทีไดม้าตรฐานความปลอดภยัปลอดภยั มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบแหล่งทีมาได ้
เพือเป็นกลไกในการปกป้องและคุม้ครองผูบ้ริโภคให้มีสุขภาพทีดี ห่างไกลจากเชือโรคต่างๆที
จะเขา้สู่ร่างกายในรูปแบบของการปนเปือนทีมาพร้อมกบัอาหาร เช่นสารพิษ สารเคมี และโรค
ระบาดต่างๆทีมาพร้อมกบัอาหาร เป็นทีทราบกนัดีแลว้วา่ เมือปลายปี  ไดเ้กิด การระบาด
ของโรคไขห้วดันก ( avian influenza) ซึงเกิดจากการติดเชือไวรัสไขห้วดัใหญ่ ชนิด A  (avian 

influenza type A)  ไดแ้ก่  H N  โรคไขห้วดันกเป็นโรคทีติดต่อมาจากนก เป็นพาหะ นาํไปแพร่
ระบาดสู่ เป็ด ไก่ หรือนกทีเลียงไว ้(สาํนกัคณะกรรมการอาหารและยา, ) เชือไวรัสไขห้วดั
นกไม่ใช่โรคติดต่อทางเดินอาหาร แต่เป็นโรคติดต่อทางทางเดินหายใจ แต่หลงัจากมีรายงานวา่
มีผูเ้สียชีวิตจากโรคไขห้วดันก ซึงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความวิตกกงัวล ในการทีจะบริโภคเนือไก่เป็นอย่างมาก ซึงก็ทาํให้สามารถสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศในหลายด้านเช่น ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิงใน อุตสาหกรรมสัตวปี์กในหลายประเทศ ซึงความตืนกลวัเรืองการระบาด
ของโรคไขห้วดันกมีเพิมมากขึน  ขณะทีบรรดาแพทยต่์างเกรงวา่หากเชือไขห้วดันกกลายพนัธ์ุ
จน สามารถแพร่จากมนุษยสู่์มนุษย ์อาจส่งอนัตรายอย่างมหันตต่์อมนุษยชาติ และเกิดความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัยงัไม่เคยพบการติดโรคนี
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จาก “คนสู่คน” มีแต่เพียงการติดจาก “สัตวสู่์คน” เท่านนั และคนทีติดโรคลว้นไดรั้บเชือจาก
สารคดัหลงั หรือมูลของสัตวที์ป่วยเป็นไขห้วดันก ทาํให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจยงัอยูใ่นรูป
ของการสูญเสียในอุตสาหกรรมสัตวปี์กเป็นส่วนใหญ่  (สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั, )  
โรคไขห้วดันกเป็นโรคระบาดทีมีความสําคญัเป็นอย่างยิงในปัจจุบนั เนืองจากมีการระบาด 
อย่างกวา้งขวางในหลายๆ ประเทศทวัโลก รวมทงัในประเทศไทยโดยก่อความเสียหายให้แก่
อุตสาหกรรมการเลียงสัตวปี์ก และเกษตรกรผูเ้ลียงสัตวปี์กทวัไป และยงิไปกวา่นนัยงัเป็นโรค
ทีสามารถติดต่อไปยงัคน และทาํให้มีผูเ้สียชีวิตซึงในปี  ประเทศไทยไดรั้บความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจดา้นการเลียงสัตวปี์ก และธุรกิจทีเกียวขอ้งมีมูลค่าไม่ตาํกวา่  หมืนลา้นบาท ซึง
ยงัไม่รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตของคนป่วยจากโรคนี ทีไม่อาจประเมินค่าได ้
รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจะแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากโรคไขห้วดันกของประชาชนให้หมดไป ซึงตอ้ง
อาศยัระยะเวลาและความร่วมมืออย่างจริงจงัของหน่วยงานต่างๆ จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคในไก่รวมถึงไขห้วดันก ในขณะนี กระทรวงสาธารณสุข ไดด้าํเนินการเฝ้าระวงัโรคใน
คนอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะอยา่งยงิโรคติดเชือของระบบทางเดินหายใจ และไดป้ระสานงานกบั
กรมปศุสัตว ์ซึงเขา้ดาํเนินการควบคุมสถานการณ์ในพืนทีทีเกิดการระบาดทุกแห่งแลว้ รวมทงั 

ป้องกนัไม่ให้มีการนาํไก่ป่วยหรือตายออกจาํหน่ายในทอ้งตลาดอยา่งเด็ดขาด ในสถานการณ์
ปัจจุบนั ประชาชนทวั ไปมีความเสียงนอ้ยต่อการติดโรค และการรับประทานไก่และไข่ทีปรุง
สุกก็ไม่ทาํใหติ้ดโรค  กรมปศุสัตว ์ในฐานะหน่วยงานซึงมีส่วนเกียวขอ้งในการกาํกบัดูแลดา้น
การเลียงสัตว ์จึงไดก้าํหนดแผนงานการแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันก ทงัในระยะสันและระยะ
ยาว โดยยึดแนวทางบูรณการการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ เพือใช้
ประกอบการดาํเนินงานการแก้ไขภาวะวิกฤตทีเกิดจากการระบาดของโรคไขห้วดันก โดย
มุ่งเนน้ยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เร่งด่วน และยุทธศาสตร์แนวทางการป้องกนั
โรคระยะยาว ดว้ยการพฒันาดา้นบุคลากรและเครือข่ายทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดคุณภาพ รวมทงั
การพฒันาดา้นเทคโนโลยี และวิชาการให้มีความทนัสมยั และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ซึงการระบาดของไขห้วดันกไดส่้งผลกระทบต่อการตดัสินใจบริโภค
เนือไก่และผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ของผูบ้ริโภค ในแง่ของพฤติกรรมการบริโภคต่างๆ เช่นการ
เลือกซือเนือไก่จากแหล่งผลิตทีน่าเชือถือ ตลอดจนการเปลียนไปรับประทานเนือสัตวช์นิดอืน
แทนเนือไก่  ดงันนัการศึกษาครังนีจึงไดมี้การศึกษาถึงผลกระทบของสถานการณ์การระบาด
ของไขห้วดันกตงัแต่ปี  จนถึงปัจจุบนั ต่อพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่สด และผลิตภณัฑ์
จากไก่ ของผูบ้ริโภค รวมไปถึงปัจจยัต่างๆทีเป็นสาเหตุในการตดัสินใจเลือกซือเนือไก่ และ
ผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ เพือนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาแกไ้ขกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆของ
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ผูป้ระกอบการทีทาํธุรกิจเกียวขอ้งกบัเนือไก่ ทงัเนือไก่สดและชาํแหละ เนือไก่แปรรูปแช่แข็ง 
และเนือไก่ปรุงสําเร็จ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐเพือนาํไปใช้เป็นแนวทางใน
การกาํหนดมาตรการเพือแกไ้ขปัญหาการบริโภคเนือไก่ของผูบ้ริโภคภายในประเทศต่อไป 

 

.  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 

. .  ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกซือและบริโภคเนือไก่ 

. .  ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการระบาดของโรคไข้หวดันก ต่อ
ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ 

. .  เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ก่อนและหลงัการเกิดโรคไขห้วดั
นก 

 

.  สมมติฐานของการศึกษา  
 

. .  ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกซือและบริโภคเนือไก่ได้แก่ ความสดใหม่ของเนือไก่
และผลิตภณัฑ์ เครืองหมายรับรองว่าปลอดภยั ความสะอาดของสถานทีจาํหน่าย การส่งเสริม
การขาย การส่งเสริมของรัฐบาล ลกัษณะบรรจุภณัฑ์ ชือตราและยีห้อ การโฆษณาผา่นสือต่างๆ 
ราคา แหล่งทีผลิต 

. .  การรับรู้ขอ้มูล และความเขา้ใจเกียวกบัขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันกมีผลต่อ
ทศันคติการตดัสินใจซือและการบริโภคเนือไก่ 

. .  พฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ก่อนเกิดโรคระบาดไขห้วดันกมีความแตกต่าง
แตกต่างกบัหลงัเกิดโรคระบาดไขห้วดันก 

 

 .  ขอบเขตงานวจัิย  
 

  ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์นือไก่สด และผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่สดจากแหล่งต่างๆ 

เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดสด ตลาดนดั  ในพืนทีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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.  ตัวแปรทศึีกษา 
 

. .  ตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงประกอบไปดว้ย 
ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์  ระดบัการตดัสินใจซือ ความถีในการเลือกซือเนือไก่  ระดบัการรับรู้ขอ้มูลการ
รณรงค ์และการประชาสัมพนัธ์ต่อเกียวกบัการแพร่ ระบาดของไขห้วดันก ผูบ้ริโภค 

. .  พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือเนือไก่ ซึงวดัจาก ความถีในการเลือกซือเนือไก่  
 

.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตวัแปรทีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และซือเนือไก่ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

เช่น อายุ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ศาสนา อาชีพ   เครืองหมายรับรองมาตรฐาน 
สถานทีซือสินคา้ รูปแบบเนือไก่สด ระดบัการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์
ของไขห้วดันก  กบัตวัแปรตามคือพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ และผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่  

กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิเคราะห์นี คือ ผูบ้ริโภคเนือไก่ และผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ 
จาํนวน    คนทีอาศยัอยูใ่นเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึน  สถิติทีใช ้ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี  

 

.  สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ความรู้  ทัศนคติ  การรับรู้ข่าวสาร  สือทีให้
ประโยชน์มากทีสุดในการให้ความรู้เรืองโรคไขห้วดันก  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม 
และพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขห้วดันก วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ หา
ค่าความถี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน   
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.  การรวบรวมข้อมูล 

 

. .  ผูว้ิจ ัยทําหนังสือ เพือขอความอนุเคราะห์และการอํานวยความสะดวกถึง
สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดั เพือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประสานงานกับ
เจา้หนา้ทีปศุสัตวจ์งัหวดั รวมทงั เพืออาํนวยความสะดวกและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

. .   ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยการนาํแบบสอบถามไปชีแจงวตัถุประสงคแ์ละ
อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม  พร้อมทงัแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบอิสระ 
จากนันเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนในวนัเดียวกนั  และให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์  
ถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกฉบบัก่อนแจกใหผู้ต้อบแบบสอบถาม 

. .  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง มกราคม  ถึง มีนาคม  
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นิยามศัพท์ 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาํใดๆของผูบ้ริโภค ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการ
เลือกสรร การซือ การรับประทานอาหาร รวมทงักระบวนการตดัสินใจซึงเป็นตวันําหรือ
ตวักาํหนดการกระทาํดงักล่าวเพือตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ไดรั้บความพอใจ 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ในการเลือกบริโภคเนือไก่ 

เนือไก่ชําแหละ หมายถึง เนือไก่ทียงัไม่ไดน้าํมาปรุงอาหาร โดยอยู่ในรูปทีชาํแหละ
แล้ว แต่ยงัมิได้นาํมาแปรรูปหรือปรุงรสใดๆ อยู่ในรูปไก่ชาํแหละทงัตวั หรือชาํแหละแยก
จาํหน่ายเป็นชินส่วน เช่น น่องไก่ อกไก่ สะโพกไก่ และเครืองในไก่เป็นตน้ 

เนือไก่แปรรูปแช่แข็ง หมายถึง เนือไก่แปรรูปหรือปรุงรสแลว้ แต่ยงัไม่ไดน้าํมาปรุง
เป็นอาหารสาํเร็จ ซึงใชเ้นือไก่เป็นส่วนประกอบหลกัของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ อยูใ่นรูปแช่เยน็ 
หรือแช่แข็ง โดยอยู่ในรูปทีผูบ้ริโภคพร้อมจะนาํมาปรุงสําเร็จได ้แต่ยงัไม่อยู่ในรูปทีพร้อมจะ
นาํมารับประทานไดท้นัที เช่นลูกชินไก่ ไส้กรอกไก่ 

โรคไข้หวัดนก หรือ avian influenza หรือ bird Flu   หมายถึง  โรคที เกิดจากการติด
เชือไวรัสซึงไขห้วดันกทีติดมาสู่คนมกัจะเป็นไวรัสชนิด H5N1  ซึงคนสามารถติดโรคนีไดจ้าก
การกินอาหาร หรือนาํทีมีการปนเปือนเชือมากบัอุจจาระ นาํมูก นาํตา นาํลาย ของสัตวป่์วย 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสือต่างๆทีมีการ
ประชาสัมพนัธ์  
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บทท ี2 

 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

การเลือกอาหารนอกจากจะคาํนึงถึงคุณค่าอาหาร ปริมาณอาหารแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของอาหารทีเรารับประทานเขา้ไป อาหารทีไม่สะอาดอาจจะมีการปนเปือนของ 
สารเคมี เชือแบคทีเรีย เชือไวรัส ทาํให้เกิดโรคต่างๆมากมาย ซึงหากไดรั้บในปริมาณมากอาจ
ทาํให้เสียชีวิตได้ การรณรงค์อาหารปลอดภยั เป็ดไก่ปลอดภยัจากไข้หวดันกก็เป็นหนึงใน
โครงการอาหารปลอดภยัทีรัฐบาลกาํหนดขึนภายใตย้ทุธศาสตร์  ดา้น 

. ดา้นการพฒันามาตรฐานกฎหมายใหเ้ป็นสากล 

. ดา้นความเขม้แขง็ในการกาํกบัดูแลใหอ้าหารปลอดภยั 

. ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 

. ดา้นการพฒันาบุคลากร และกระบวนการทาํงาน 

. ดา้นการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบติัการ 

การกาํหนดยุทธศาสตร์ทงั  ดา้นนี เพือให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งให้ความสําคญัและ
ร่วมมือกนัดาํเนินการให้อาหารปลอดภยัจากไขห้วดันก ขณะเดียวกนัก็รณรงคใ์ห้ผูบ้ริโภคให้
ความสนใจการเลือกซือ และการบริโภค ซึงยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคนนั 
เป็นหนา้ทีรับผดิชอบโดยตรงของกรมปศุสัตวที์จะตอ้งดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ สร้างกระแส
ให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ มีความตระหนักและมีพฤติกรรมการบริโภคทีถูกต้องในการเลือกซือ 
ประกอบอาหาร และบริโภคเนือไก่ไดอ้ยา่งปลอดภยัจากโรคไขห้วดันก (สถาบนัสุขภาพสัตว,์ 

) 

 

.  อาหารปลอดภัย (Food Safety) 

 

. .  ความหมายของอาหารปลอดภยั  
จากการศึกษาของ Maria และคณะ ( ) ซึงพบวา่ความปลอดภยัของอาหารมีผลต่อ

ความถีในการเลือกซืออาหาร 
อาหารปลอดภยัหมายถึง อาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ และอาหารแปรรูป ทีปราศจาก

การปนเปือน สะอาด มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
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ความปลอดภัยของอาหาร หมายถึง อาหารทีได้มีการจัดเตรียม ปรุงผสม  และ
รับประทานอย่างถูกต้องตามวิธีการและวตัถุประสงค์ของอาหารนันๆ แล้วไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูบ้ริโภค ส่วนอาหารทีไม่ปลอดภยัและก่อให้เกิดอนัตรายเมือบริโภคเขา้ไป คือ
อาหารทีมีสารปนเปือน ซึงมีอยู ่  ประเภทคือ 

 . สารปนเปือนทีเป็นอันตรายทางกายภาพ  เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว ที
ปนเปือนอยูใ่นอาหารโดยไม่ตงัใจ เป็นตน้ 

 . สารปนเปือน ทีเป็นอนัตรายทางเคมี เช่น สารพิษตกค้างจากสารกาํจดั
ศตัรูพืชในผกั ยาปฏิชีวนะตกคา้งในเนือสัตว ์รวมทงัสารบางอยา่งในอาหารทีทาํให้เกิดอาการ
แพส้าํหรับคนบางกลุ่ม เช่น แพอ้าหารทะเล แพถ้วัลิสง เป็นตน้ 

 . สารปนเปือน ทีเป็นอนัตรายทางชีวภาพ เช่นจุลินทรีย์ทีทาํให้เกิดโรค
อาหารเป็นพิษ เชือแบคทีเรีย เชือไวรัสทีมากบัอาหาร ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อทางเดินอาหาร
หรือระบบต่างๆในร่างกาย (การสุขาภิบาลอาหาร, ) 

การทีจะทาํให้ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัไขห้วดันกทีถูกตอ้ง และ
สามารถนาํไปปฏิบติัได้ในการเลือกซือ หรือบริโภคเนือไก่นันทางรัฐบาลจะต้องมีวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหต้รงจุดและสามารถเขา้ถึงประชาชนส่วนมากทีบริโภคไก่ให้ไดม้ากทีสุดโดย
อาศยักลยทุธ์ต่างๆในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัโรคไขห้วดันก 

 

.  การใช้สือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกยีวกบัโรคไข้หวดันก 

 

   การใช้สือในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัโรคไขห้วดันก ใช้หลกัทีว่า
ตอ้งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากทีสุด จึงมีการใช้สือต่างๆหลายประเภทร่วมกัน 
เพราะสือแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน มีข้อดีและข้อจาํกัดทีแตกต่างกันไป เพือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายจึงมีการใชสื้อหลกัๆไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เนืองจากสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว และยงัมีสือบุคคล สือเฉพาะกิจ และสือ
กิจกรรมเขา้ใชใ้นการเสริมสร้างกระแส เช่น การจดัมหกรรมกินไก่  มหกรรมเลือกซือเป็ด ไก่ 
ปลอดภยัช่วงตรุษจีน ซึงก็จะมีเรืองของการเลือกซือ การปรุงอาหารให้ปลอดภัยจากโรค
ไขห้วดันกแทรกอยู ่และเรืองอาหารปลอดภยัก็เป็นตวัชีวดัตวัหนึง และเป็นเป้าหมายในการจดั
กิจกรรมเสริมนีด้วย (กรมปศุสัตว์, ) ในการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือต่างๆ และการจดั
กิจกรรมนนัจะประเมินผลจากการทีผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคไขห้วดันก และ
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พฤติกรรมการเลือกซือเนือไก่ในช่วงทีมีข่าวการระบาดของโรคเผยแพร่ออกมา และหลงัจากที
มีการระบาดของโรคผา่นไปแลว้ 

  Klapper ( ) ศึกษาเกียวกบัผลหรืออิทธิพลของสือมวลชน พบวา่ความสามารถของ
สือมวลชนในการเปลียนแปลงทัศนคติ  และพฤติกรรมของบุคคลนัน  โดยปกติการ
สือสารมวลชนไม่ใช่สาเหตุสําคญัเพียงประการเดียวทีทาํให้เกิดผลกระทบในผูไ้ดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารแต่จะทําหน้าทีร่วมกันผ่านปัจจัยและอิทธิพลทีเป็นตัวกลางอืนๆมากกว่า และ
ประสิทธิภาพของข่าวสารต่างๆ ขึนอยูก่บัลกัษณะของข่าวสาร แหล่งข่าวสาร หรือสถานการณ์
ของข่าวสารดว้ย 

รัตนาภรณ์ ( ) ได้ศึกษาการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารในหน้าหนงัสือพิมพเ์กียวกบั
โรคไขห้วดันกและการนาํไปใช้ประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจสัตว์ปีก พบว่าประเด็นข่าว
เกียวกบัโรคไขห้วดันกทีหนงัสือพิมพนิ์ยมนาํเสนอมากทีสุด คือ การหามาตรการแกไ้ขเรือง
โรคไขห้วดันก แหล่งข่าวทีถูกอา้งอิงมากทีสุด คือ หน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เป้าหมายใน
การนาํเสนอเนือหาเรืองโรคไขห้วดันกทีนาํเสนอมากทีสุด ไดแ้ก่ การนาํเสนอความจริงใน
รูปแบบข่าว ไม่วา่จะเป็นเชิงลบ เชิงบวก หรือ เป็นกลาง ผูป้ระกอบธุรกิจสัตวปี์กนิยมเปิดรับ
ข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันกจากโทรทศัน์ มากทีสุด ซึงมกันาํข่าวสารทีไดรั้บนนัปรับใช้เพือ
ป้องกนัฟาร์มและตนเองจากการติดเชือโรคไขห้วดันกมากทีสุด รองลงมาคือ เพือติดตาม
สถานการณ์ความคืบหนา้และตรวจสอบความเทียงตรงของขอ้มูล 

องัคณา ( ) ไดศึ้กษากระบวนการใชสื้อมวลชนของรัฐบาลในการสร้างความเขา้ใจ
กบัสาธารณชนในช่วงภาวะวิกฤตโรคไขห้วดันกระบาดในสัตวปี์ก พบวา่การใหค้วามรู้ ความ
เขา้ใจแก่ประชาชนในเรืองการระบาดของโรคไขห้วดันก สามารถเรียกความเชือมนักลบัคืนสู่
ภาวะปกติโดยเร็วทีสุด เพือเป็นการลดผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และลดจาํนวนผูป่้วย 

ผูเ้สียชีวติดว้ยโรคระบาด 

ณฐพฤทธ์ ( ) ไดศึ้กษาเรือง ผลกระทบของไขห้วดันกต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไก่ใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี ร้อย
ละ .  ดา้นแหล่งทีมาของข่าวสารเรืองไขห้วดันกพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บจาก
โทรทศัน์ ร้อยละ .  หนงัสือพิมพ ์ร้อยละ .  และวิทยุ ร้อยละ .  ในช่วงเกิดเหตุการณ์
ไขห้วดันก กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกเฉย ๆ เพราะมีความรู้ความเขา้ใจเรืองไขห้วดั
นกเป็นอยา่งดี ร้อยละ .  กลุ่มตวัอยา่งรู้การปฏิบติัและป้องกนัตวัเองเพือให้ปลอดภยั รู้ใน
เรืองไก่ปรุงสุกวา่ปลอดภยัจากเชือไขห้วดันก ถึงร้อยละ .  ในเรืองการตืนตวัเรืองไขห้วดันก 

ยงัมีความห่วงใยด้านความปลอดภยัของคนในครอบครัวแต่ไม่ได้วิตกกังวลกบัเหตุการณ์
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ดงักล่าว ร้อยละ .  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเนือไก่ในปัจจุบนั (ม.ค. – มิ.ย. ) พบวา่ประชากร
กลุ่มตวัอยา่งนิยมนาํเนือไก่สดมาปรุงเองทีบา้นมากทีสุด ร้อยละ .  เพราะประหยดัค่าใชจ่้าย 

ปรุงรสชาติไดต้ามตอ้งการและกระชบัความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ความนิยมอนัดบั
รองลงมา พบวา่ซือไก่ทีปรุงแลว้มาบริโภคทีบา้น ร้อยละ .  เพราะสะดวก ประหยดัเวลา 
ความนิยมอนัดบั  พบวา่นิยมบริโภคตามร้านคา้ ร้อยละ .  เพราะตอ้งการเปลียนบรรยากาศ 

ความนิยมอนัดบั  คือไปบริโภคตามห้างสรรพสินคา้ร้อยละ .  เพราะมีบางส่วนเป็นกลุ่ม
วยัรุ่นนิยมบริโภคอาหารประเภทฟาสฟู้ดส์ ทศันคติของผูบ้ริโภคไก่ภายหลงัเกิดไขห้วดันก
ระบาด พบวา่กลุ่มประชากร ตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่ไขห้วดันกไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและการ
ดาํเนินชีวิตร้อยละ .  เนืองจากไม่กังวลเหตุการณ์ทีเกิดและมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริโภคให้ปลอดภยั การประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาลทีมีผลต่อความเชือมนัในการบริโภค เช่น 

มาตรการกินไก่ตาย จ่ายให้  ลา้นบาท สร้างความมนัใจในการบริโภคต่อกลุ่มประชากร
ตวัอยา่ง ร้อยละ .  แต่ก็ยงัไม่แน่ใจวา่ปลอดภยั % กลุ่มประชากรตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมี
การบริโภคไก่ในปริมาณทีน้อยลงร้อยละ .  เพราะยงัมีข่าวโรคไขห้วดันกระบาดอย่าง
ต่อเนือง ส่งผลต่อความเชือมนัในความปลอดภยัทีมีต่อการบริโภคไก่ลดลง 

 Calum และคณะ ( )  พบวา่เมือมีการรับรู้วา่มีการระบาดของโรคไขห้วดันกทาํให้
ผูบ้ริโภคเล็งเห็นถึงความเสียงต่อการติดเชือโรคดงักล่าวจึงเลือกสถานทีซือเนือไก่ทีมีความ
ปลอดภยัมากยงิขึน   

 

โดยจะเห็นได้ว่าการใช้สือต่างๆในการประชาสัมพนัธ์ หรือรณรงค์ในเรืองข่าวสาร
เกียวกบัโรคไขห้วดันกนนั  มีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสือทีสามารถเขา้ถึง
ไดง่้ายเช่น  สือโทรทศัน์  และจะเห็นไดว้า่การใชสื้อในการประชาสัมพนัธ์ หรือรณรงคเ์กียวกบั
โรคไขห้วดันกนนัสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้เกียวกบัโรคไขห้วดันก และ
สถานการณ์ในปัจจุบนัของโรคไข้หวดันก  โดยความรู้ความเข้าใจเรืองต่างๆเกียวกับโรค
ไขห้วดันกนันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล นอกจากนียงัทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เล็งเห็นความปลอดภยัในแง่ของการเลือกซือเนือไก่ทีปลอดโรคไขห้วดันกมากขึน  โดยมีปัจจยั
ต่างๆในดา้นความปลอดภยัของอาหารเขา้มาเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกซือของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ 
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.   พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 

  . .  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นการแสดงออกของบุคคลทีสังเกตไดแ้ละไม่สามารถ
สังเกตไดเ้กียวกบัการรับประทานอาหารโดยมีความสัมพนัธ์กบัสิงอืนๆไดแ้ก่ ความเชือ ความ
เขา้ใจ และประสบการณ์ทีถ่ายทอดสะสมกนัมา โดยมกัจะมีเหตุผลและขอ้อา้งอิงถึงผลของ
ความเชือนันๆซึงอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาการ
ตอบสนอง ความตอ้งการ (needs) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ (satisfaction) นกัการ
ตลาดจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจไดน้นั จาํเป็นตอ้งทาํความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งพฤติกรรมผูบ้ริโภค เนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกียวขอ้งโดยตรงกบั
กระบวนการตดัสินใจทีมีผลต่อการแสดงออกในการซือ การใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ 
ซึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํวา่ พฤติกรรม (behavior) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(consumer behavior) ไวห้ลายความหมาย ดงัต่อไปนี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึงผูบ้ริโภคทาํหน้าทีคน้หา การซือ การใช ้
การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริหาร ซึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของผู ้
ซือหรือ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจ และการกระทาํของคนทีเกียวกบัการซือ 
และการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ, ) ซึงนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ  

. พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีมีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้ธุรกิจ
ประสบความสาํเร็จ ถา้กลยทุธ์การตลาดสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

. เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด ทีวา่ดว้ยการทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ 

ดว้ยเหตุนีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือจดัสิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาด เพือ
สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะมีพืนฐานมา
จากการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลทีแสดงออกในการซือสินคา้ ซึงการซือดงักล่าวสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น  ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ การซือทีสามารถอธิบายไดถึ้งเหตุผลวา่เกิดขึนเพราะ
อะไรกบัการซือทีขึนอยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกทีไม่แน่นอนแลว้แต่สถานการณ์ 

สรุปประเด็นสําคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจทีมีมาก่อนแลว้ 

กล่าวคือ ลกัษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหนึงนัน
ผูบ้ริโภคอาจจะมีกระบวนการทางดา้นจิตวิทยา และสังคมวิทยาต่าง ๆ ทีมีส่วนในการสร้างสม
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และขดัเกลาทศันคติ และค่านิยมของเขาทีมีอยูก่่อนแลว้ สิงทีมีมาอยูก่่อนแลว้นีจะมีส่วนและมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือและจากการศึกษาเรืองราวโดยทงัหมดของกระบวนการของ
พฤติกรรมนนัจะทาํใหท้ราบวา่เหตุใดผูบ้ริโภคจึงปฏิบติัเช่นนนั 

 

. .   องคป์ระกอบของพฤติกรรม 

 

Cronbach ( ) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของพฤติกรรมมนุษยอ์อกเป็น  ประการ ไดแ้ก่ 

. ความมุ่งหมาย เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงคท์าํให้เกิดกิจกรรม คนเราตอ้งทาํ
กิจกรรมเพือสนองความตอ้งการทีเกิดขึน 

. ความพร้อม หมายถึง ระดบัวฒิุภาวะหรือความสามารถทีจาํเป็นในการทาํ 
กิจกรรมเพือสนองความตอ้งการ 

. สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์ทีเปิดโอกาสใหเ้ลือกกิจกรรมเพือสนองความตอ้งการ 

. การแปลความหมาย ก่อนทีคนเราจะทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงลงไป เขาตอ้ง
พิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวธีิการทีคาดวา่จะไดค้วามพอใจมากทีสุด 

. การตอบสนอง เป็นการทาํกิจกรรมเพือตอบสนองความตอ้งการโดยวิธีการทีไดรั้บ
เลือกแลว้ในขนัการแปลความหมาย 

. ผลทีไดรั้บหรือผลทีตามมา เมือทาํกิจกรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผลจากการกระทาํนนั ผล
ทีไดรั้บอาจจะเป็นไปตามทีคาดคิดก็ได ้

. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั หากคนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการไดก้็กล่าวไดว้า่
เขาประสบความผิดหวงั ในกรณีนีเขาอาจจะยอ้นกลบัไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม่
และเลือกวธีิการสนองตอบใหม่ก็ได ้

 

. .  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ, ) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเกียวกบั
พฤติกรรมการซือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม
การซือและการใช้ของผูบ้ริโภค คาํตอบทีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
การตลาด (marketing strategies) ทีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  
คาํถามทีใชเ้พือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ Ws และ H ซึงประกอบดว้ย WHO?, 

WHAT?, WHY?, WHEN?, WHERE?, และ HOW? เพือคน้หาคาํตอบ  ประการ หรือ Os ซึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประกอบด้วย  OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, 
OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS ดงัตารางที .1 แสดงการใชค้าํถาม  คาํถาม 
เพือหาคาํตอบ  ประการเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทังการใช้กลยุทธ์การตลาดให้
สอดคลอ้งกบัคาํตอบเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

ตารางท ี .  คําถามและคําตอบทใีช้เพอืค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

คาํถาม ( Ws และ H)  คาํตอบทีตอ้งการทราบ ( Os) กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง 

. ใครอยูใ่นเป้าหมาย 

(Who is in the target 
market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

(occupants)ทางดา้น 

. ประชากรศาสตร์ 

. ภูมิศาสตร์ 

. จิตวทิยา หรือจิตวิเคราะห์ 

. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด ( Ps) ประกอบ 
ดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดทีเหมาะสมและสามารถ
สนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

 

. ผูบ้ริโภคซืออะไร 

(What 

does the consumer 

buy?) 

สิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ 

(objects)สิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

จากผลิตภณัฑก์็คือ ตอ้งการ
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ์ และความแตก 
ต่างทีเหนือกวา่คู่แข่ง  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑเ์ช่น 

. ผลิตภณัฑห์ลกั . รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ ์ 

. ผลิตภณัฑค์วบ . ผลิตภณัฑที์
คาดหวงั . ศกัยภาพผลิตภณัฑ์
ความแตกต่างทางการแข่งขนั  

. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ 

(Why does the 

consumer 

buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ 

(objectives)ผูบ้ริโภคซือสินคา้
เพือสนองความตอ้งการของเขา
ดา้นร่างกายและดา้น 

จิตวทิยา  

กลยทุธ์ทีใชม้ากคือ . กลยทุธ์
ดา้นผลิตภณัฑ์ . กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด . กลยทุธ์ดา้น
ราคา . กลยทุธ์ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 
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ตารางท ี2.1 (ต่อ) 
 

คาํถาม ( Ws และ H)  คาํตอบทีตอ้งการทราบ ( Os) กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง 

. ใครมีส่วนร่วมใน
การ 

ตดัสินใจซือ (Who 

participates in the 

buying?) 

 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 

(organizations) มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซือ ประกอบดว้ย 

. ผูริ้เริม . ผูมี้อิทธิพล . ผู้
ตดัสินใจซือ . ผูซื้อ . ผูใ้ช ้

 

 

กลยทุธ์ทีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
โฆษณากลยทุธ์การส่งเสริมการ 
ตลาด โดยใชก้ลุ่มทีมีอิทธิพล 

. ผูบ้ริโภคซือเมือใด 

(When 

does the consumer 

buy?) 

 

โอกาสในการซือ (occasions) 

เช่นช่วงเดือนใดของปี หรือ
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือนช่วงเวลาใดของวนั 

โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
สาํคญั 

กลยทุธ์ทีใชม้ากคือกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด เช่น ทาํการ
ส่งเสริมการตลาดเมือใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ 

. ผูบ้ริโภคซือทีไหน 

(Where 

does the consumer 

buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (outlets) ที 

ผูบ้ริโภคไปทาํการซือ เช่น
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์
เก็ตร้านขายของ ฯลฯ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาด
เป้าหมายโดยพิจารณาวา่ จะผา่น
คนกลางอยา่งไร  

7. ผูบ้ริโภคซืออยา่งไร 

(How 

does the consumer 

buy?) 

ขนัตอนในการตดัสินใจซือ 

(operation) ประกอบดว้ย 1. 

การรับรู้ปัญหา 2. การคน้หา
ขอ้มูล 3. การประเมินผล
ทางเลือก 4. การตดัสินใจซือ  

5. ความรู้สึกภายหลงัการซือ 

กลยทุธ์ทีใชม้ากคือกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย
การโฆษณาการขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าว และการ
ประชาสัมพนัธ์ การตลาด
ทางตรง 

   
ทีมา : ศิริวรรณ และคณะ ( ) 
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สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการบริโภคจะประกอบดว้ยปัจจยัแวดลอ้มทางวฒันธรรม ปัจจยั
แวดล้อมทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึงสิงเหล่านีจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย ์

 

.  ปัจจัยทีมีผลต่อการบริโภคอาหาร  
  

ไดมี้การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยแบ่งออกไดด้งันี คือ
ปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัแวดลอ้มทางชีวภาพ และปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม (วลยัทิพย ,์ 

) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที .  แสดงปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
 

. .   ปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Factor) สิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่
สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนจะเป็นตวักาํหนดชนิดของอาหารทีจะสามารถผลิตหรือหาได้
ในชุมชนนันๆ เช่นชุมชนทีอยู่ใกล้ทะเลจะหาอาหารได้จากการประมง  เป็นตน้ นอกจากนี
สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น ดิน นํา ภูมิอากาศ ยงัเป็นตัวกําหนดชนิดของพืชทีจะสามารถ
เพาะปลูกไดใ้นแต่ละชุมชนอีกดว้ย ชนิดของพืชและสัตวใ์นแต่ละทองถินจะเป็นเครืองกาํหนด
แบบแผนของลกัษณะอาหารทีบริโภคของชุมชนของชุมชน ปัจจยัทางกายภาพมกัมีอิทธิพล

พฤติกรรมการบริโภค

ปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัแวดลอ้มทางชีวภาพ ปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม 



16 
 

 

โดยตรงต่อการกินอาหารของชุมชน  ดงันนัความแตกต่างของลกัษณะทางกายภาพย่อมจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนในทอ้งถินนนั 

. .  ปัจจยัแวดลอ้มทางชีวภาพ (Biological Factor) ดว้ยเหตุทีวา่แต่ละคนจะมีความ
ตอ้งการ สารอาหารแต่ละชนิดเหมือนกนั จะแตกต่างกนัก็เพียงแต่จะตอ้งการในปริมาณทีไม่
เท่ากนัทงันีขึนอยู่กบั เพศ วยั สภาพร่างกาย กิจกรรมทีทาํ และสิงแวดลอ้ม(วลยัทิพย,์ )  
เช่น 

. อายทีุแตกต่างกนัทาํใหค้วามตอ้งการของสารอาหารแตกต่างกนั  
  . เพศ ผูช้ายจะมีความตอ้งการพลงังานจากอาหารและสารอาหารต่างๆ สูง

กวา่ผูห้ญิงในอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั 

 . วยั ความตอ้งการอาหารของคนขึนอยู่กบัความเปลียนแปลงของร่างกาย 
ซึงเริมตงัแต่เกิดเป็นทารกจนถึงวยัชรา  

. .  ปัจจยัทางสังคม (Social Factor) เป็นการศึกษาเกียวกบั  
. ลกัษณะของสังคมชนบทและสังคมเมืองไทย  

ในชนบทของไทยโดยทวัไปเป็นสังคมแบบเครือญาติ มีลกัษณะครอบครัว คือ ครอบครัวหนึงๆ
จะประกอบไปดว้ย พอ่ แม่ ลูก หลาน อยูร่วมกนั เป็นสมาชิกครอบครัว  

. ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ไดมี้การพิจารณาในดา้นต่างๆ ที
เกียวขอ้งดงันี 

- รายไดข้องครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได ้รายจ่ายภายใน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ และการบริโภคอาหารภายในครอบครัว 
(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, ) 

- อาชีพของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดาเป็นปัจจยัหนึง 
ทีมีผลต่อนิสัยการกิน  

- ระดบัการศึกษาของบิดามารดา  
- จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

  
.  ปัจจัยสําคัญทมีีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผู้บริโภค 

 

Kotler ( 1980) ไดแ้บ่งปัจจยัสําคญัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค เป็น 
4 ลกัษณะ คือ 
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. .  ลกัษณะของผูซื้อ (buyer characteristics) การทีผูซื้อจะตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ มี
ปัจจยัเกียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของตวัผูซื้อเองเขา้มาเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นวฒันธรรม 
ดา้นสังคม ดา้นส่วนตวั และดา้นจิตวทิยาของผูซื้อ 

. .  ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (product characteristics) ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ 
ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์รูปแบบ คุณภาพ และราคา เป็นตน้ 

. .  ลกัษณะของผูข้าย (seller characteristics) ความคิดเห็นของผูซื้อทีมีต่อผูผ้ลิต
จาํหน่ายจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ เช่น มีความเชือถือผูผ้ลิต ในฐานะทีมีชือเสียงในการ
ผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพเชือถือได ้พอใจในการปฏิบติังานของผูจ้าํหน่าย เช่น อยูใ่นทาํเล ทีตงัดี มี
สินคา้สดใหม่ ตลอดจนมีความเป็นกนัเองกบัผูซื้อ เป็นตน้ 

. .  ลกัษณะดา้นสถานการณ์ (situational characteristics) เช่น ฤดูกาล ภาวะเศรษฐกิจ 
รวมทงัขอ้จาํกดัดา้นเวลา หรือการขาดขอ้มูลในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งออกเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในไดอี้ก
ดว้ย ปัจจยัภายนอก เช่น ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของผูซื้อทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ โดย
พิจารณาคุณลกัษณะดา้นวฒันธรรมและดา้นสังคม (cultural and social characteristic) ลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาถึงรูปแบบลกัษณะของฉลาก/ภาชนะบรรจุและขอ้มูลผลิตภณัฑ์ซึง
เป็นปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อความคิด และการกระทาํของบุคคลทีส่งผลถึงพฤติกรรมการซือใน
ทีสุด ปัจจยัภายในทีเกียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา (personal 

and psychological characteristics) ซึงถือวา่มีอิทธิพลสาํคญัต่อพฤติกรรมการซือเช่นกนั 

 

.  ลกัษณะด้านวฒันธรรมและด้านสังคมทมีีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือของผู้บริโภค 

 

Kotler ( ) ได้กล่าวถึงปัจจยัด้านวฒันธรรม และด้านสังคมทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ คือ คุณลกัษณะดา้นวฒันธรรม (cultural characteristics) ทีประกอบดว้ย
ว ัฒนธรรม  วัฒนธรรมย่อย  และชันทางสั งคม  ส่วนคุณลักษณะด้านสั งคม  (social 

characteristics) จะประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ ดงันี 

 

  . .  วฒันธรรม (culture) 

 

วฒันธรรม เป็นตวักาํหนดพืนฐานสําคญัทีสุดของความตอ้งการและพฤติกรรม บุคคล
จะเรียนรู้ในเรืองค่านิยม การรับรู้ ความชอบ โดยการรับเขา้มาเป็นส่วนหนึงของตน ภายใต้
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กระบวนการทางสังคมทีทาํตวัใหเ้ขา้กบัสังคม (socialization) ทีเกียวขอ้งกบัครอบครัว คนทีอยู่
ในวฒันธรรมต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนั ซึง กฤษณา ( ) ไดก้ล่าวเพิมเติม
วา่ ค่านิยม ทศันคติ และความเชือในแต่ละวฒันธรรมมีการเปลียนแปลงไปอยา่งชา้ ๆ และเมือมี
การเปลียนแปลงก็ก่อใหเ้กิดคุณค่าใหม่ แบบแผนการดาํเนินชีวิต และการอุปโภคบริโภคสินคา้ บริการใหม่ 

 ๆดว้ย 
 

. .  วฒันธรรมย่อย (subcultures) 

 

วฒันธรรมยอ่ยมีลกัษณะเฉพาะและกระบวนการทางสังคมทีแตกต่างกนั อาจแบ่งเป็น 
 กลุ่ม คือ กลุ่มเชือชาติ (nationality groups) กลุ่มศาสนา (religious groups) กลุ่มสีผิว (racial 

groups) และพืนทีทางภูมิศาสตร์ (geographical areas) ส่งผลให้แบบแผนการดาํเนินชีวิต
แตกต่างกนั และมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑที์แตกต่างกนัดว้ย 

 

. .  ชันทางสังคม (social class) 

 

ชนัทางสังคมจะมีค่านิยม ความสนใจและพฤติกรรมทีคลา้ยคลึงกนั สิงทีนาํมากาํหนด
ชนัทางสังคม ไดแ้ก่ รายได ้การศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
วงศต์ระกลู ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคลนนั โดยชนัทางสังคมแบ่งเป็น  ระดบั ไดแ้ก่ ชนัสูง 
(upper class) ชนักลาง (middle class) และชนัล่าง (lower class) ชนัทางสังคมเปลียนแปลงได้
เนืองจากมีการเปลียนแปลงรายได ้อาชีพ ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน อาจทาํให้เลือนขึนไปอยูใ่น
ชนัทางสังคมทีสูงกวา่หรือเลือนลงมาอยูใ่นชนัทางสังคมทีตาํกวา่ได ้ชนัทางสังคมจะแสดงให้
เห็นถึงความชอบทีแตกต่างกนัในประเภทของผลิตภณัฑ ์ตรายหีอ้และร้านคา้  

 

. .  กลุ่มอ้างองิ (reference groups) 

 

กลุ่มอา้งอิง คือกลุ่มต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล
ใดบุคคลหนึง ซึงแบ่งออกเป็น  ระดบั คือ 

   .กลุ่มปฐมภูมิ (primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครัวเพือนสนิท และเพือนบา้น 

  .กลุ่มทุติยภูมิ (secondary groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชนันาํในสังคม เพือน
ร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลต่าง ๆ ในสังคมกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มดา้น
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การเลือกพฤติกรรมและการดาํเนินชีวิตรวมทงัทศันคติและแนวความคิดของบุคคล ทาํให้
ยอมรับพฤติกรรมใหม่  หรือยอมรับในวิถีการดาํเนินชีวิตใหม่และยงัมีอิทธิพลต่อการสร้าง
บรรทดัฐานของกลุ่มสมาชิก (norm of behavior) กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลมากนอ้ยเพียงใดนนั
ขึนอยู่กบัขอ้มูลทีบุคคลนนัมีอยู่ และประเภทของผลิตภณัฑ์ กลุ่มอา้งอิงไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจวา่จะเลือกตรายีห้อใด (กฤษณา, ) ดงันนั จึงเป็นความจาํเป็นทีตอ้งปรับปรุง
สารสนเทศทีตอ้งการใหเ้ขา้ถึงความคิดของผูมี้อิทธิพลซึงจะเป็นตวักลางสําคญัทีสือถึงสมาชิก
กลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

. .  ครอบครัว (family) 

 

สมจิตร ( ) กล่าวว่า ครอบครัวถือเป็นหน่วยหรือสถาบนัในสังคมเบืองต้น 
(primary group) ประกอบไปดว้ยครอบครัววงใน ไดแ้ก่ พ่อ แม่ และลูก และครอบครัววงนอก 
ไดแ้ก่ ปู่  ยา่ ตา ยาย หลาน เป็นตน้ ครอบครัวยงัเป็นกลุ่มทีหารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเงินตลอดจน
เป็นสือกลางในการกลนักรองบรรทดัฐานต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อสารสนเทศ และประสบการณ์
ของบุคคล เพราะบุคคลในครอบครัวเป็นสือทีจะรับเอาวฒันธรรม ชนัสังคมและกลุ่มอา้งอิง 
แลว้ถ่ายทอดมาใหส้มาชิกในครอบครัวเก็บไวเ้ป็นสารสนเทศ และประสบการณ์ ในแง่บทบาท
ของสมาชิกในครอบครัว ทีเกียวกบัการตดัสินใจซือนนั Herbst (อา้งใน Philip Kotler  

: ) ไดส้ังเกตวา่มี  ลกัษณะ ดงันี 

. ลกัษณะแบบอิสระ (autonomic) ทีสมาชิกในครอบครัวต่างมีอิสระ หรืออาํนาจในการ
ซือเท่า ๆ  กนั 

   . ลกัษณะการตดัสินใจ ขึนอยูก่บัสามี (husband dominance) 

   . ลกัษณะการตดัสินใจ ขึนอยูก่บัภรรยา (wife dominance) 

  . ลักษณะการตดัสินใจร่วมกัน (syncratice) ทงัสามีและภรรยาจะมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ อย่างไรก็ตามสิงทีจะละเลยไม่ไดป้ระการหนึงก็คือ บทบาทของสมาชิกแต่ละคนใน
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์นนั แตกต่างกนัไปตามประเภทของผลิตภณัฑ์ดว้ย เช่น ส่วนใหญ่
สามีมีบทบาทสาํคญัในการตดัสินใจซือรถยนต ์ส่วนภรรยามีบทบาทสําคญัในการตดัสินใจซือ
เครืองครัว ผลิตภณัฑอ์าหาร เป็นตน้  
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  . .  บทบาทและสถานะ (roles and status) 

 

บุคคลหนึง ๆ จะเกียวขอ้งกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์การ และ
สถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เช่น บุคคลหนึงใน
ครอบครัวมีบทบาทเป็นสามี ในทีทาํงานมีบทบาทเป็นหวัหนา้  

 

.  ลกัษณะทางจิตวทิยาทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซือ 

 

Kotler ( ) กล่าวถึง การตดัสินใจซือของบุคคลทีไดรั้บอิทธิพลจากกระบวนการ
ทางจิตวทิยา 4 อยา่ง คือ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชือและทศันคติ ดงันี 

 

  . .  การจูงใจ (motivation) 

 

 การจูงใจ เป็นวิธีการทีจะชักนาํพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ที
กาํหนดไว ้นกัจิตวิทยาเนน้วา่พฤติกรรมมนุษยที์เกิดขึนตอ้งมีสิงจูงใจ (motive) หรือสิงกระตุน้ 
การจูงใจมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ (needs) ซึงจะนาํไปสู่การซือเพือ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลต่อไป ตวัอย่างทฤษฎีการจูงใจ เช่น ทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว ์(Maslow’s theory of motivation) ไดแ้บ่งความตอ้งการ (needs) ของมนุษยอ์อกเป็น  

ระดบัจากตาํไปสูงคือ ความตอ้งการพืนฐานด้านร่างกาย ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั 
ความตอ้งการยอมรับและความรัก ความตอ้งการความนับถือและสถานะทางสังคม และความตอ้งการ
ประสบความสาํเร็จในชีวิต 

 

  . .  การรับรู้ (perception) 

 

 การรับรู้เป็นกระบวนการทีบุคคลตีความและรับรู้ขอ้มูล เริมจากบุคคลไดรั้บสิงกระตุน้
จากประสาทสัมผสัทงั  คือ เห็น ไดย้นิ กลิน สัมผสัและรส แต่ละบุคคลเกิดการรับรู้ทีแตกต่าง
กนั ทงันีขึนอยูก่บัลกัษณะ  ประการ คือ ลกัษณะของสิงกระตุน้ สิงแวดลอ้ม และลกัษณะเฉพาะของบุคคล 
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. .  การเรียนรู้ (learning) 

 

กฤษณา ( ) ไดส้รุปว่า การเรียนรู้เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลที
สําคญัอนัหนึง เป็นผลของการผสมกันระหว่างการจูงใจ ประสบการณ์และแนวโน้มของ
พฤติกรรมทีเกิดขึนซําๆ กนั ในการตอบสนองต่อสิงเร้าหรือสถานการณ์อย่างหนึง และได้
กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้บางทฤษฎีดงันี คือ 

).ทฤษฎีการกระตุน้และการตอบสนอง (stimulus response theories) ซึงเชือวา่บุคคล
มีการตอบสนองต่อสิงเร้าไดท้งัในทางบวก คือพอใจ และทางลบคือ ไม่พอใจก็ได ้การเรียนรู้
จะเกิดขึนไดเ้มือการตอบสนองทีปรากฏแสดงให้เห็นวา่ไดผ้ลเป็นทีน่าพอใจ ต่อมาเมือมีสิงเร้า
เช่นนีมากระตุน้อีกก็จะมีการตอบสนองเช่นเดียวกนั นาํไปสู่พฤติกรรมทีเป็นพฤติกรรมทีเป็น
ความเคยชิน (habit-behavioral pattern) จึงเกิดแนวความคิดทีจะใชสิ้งเร้าอยา่งเดียวกนัซาํแลว้
ซาํอีก เสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพือให้เกิดการตอบสนองทีตอ้งการ เช่น การซือสินคา้ตรายีห้อ
หนึงมาให้ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจจึงเกิดการเรียนรู้ เมือมีความต้องการเกิดขึนมาอีกก็จะ
ตดัสินใจซือตรายีห้อนนัซาํอีก จากรายงานการศึกษาของ Carneiro และคณะ ( ) ในการ
ประเมินนาํมนัถวัเหลือง  ยีห้อ พบว่าผูบ้ริโภคนาํมนัถวัเหลืองยีห้อลิซ่าถูกเลือกมากทีสุด
เพราะเป็นทีรู้จกักนัดีในบราซิล ในขณะทียีห้อวิโทลีโอไม่เป็นทีรู้จกัจึงไม่ไดรั้บความนิยมใน
การเลือกซือ สําหรับผลิตภณัฑ์อาหารนนัชนัทางสังคมจะมีผลต่อการเลือกชนิดของผลิตภณัฑ์
อาหารทีบริโภค ระดบัของคุณภาพทีตอ้งการ ชือเสียงของตรายหี้อและร้านคา้ทีเลือกซือดว้ย 

กระบวนการเรียนรู้ตามตวัแบบของทฤษฎีนีเกียวกบัปัจจยั  อยา่ง คือ แรงขบั (drive) 

หรือสิงจูงใจ (motive) สิงบอกเหตุ (cues) การตอบสนอง (response) และการสนับสนุน 
(reinforcement) โดยแรงขบัหรือสิงจูงใจตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในขณะทีสิงบอกเหตุจะ
เป็นตวักาํหนดแบบแผนของการตอบสนอง และมีการสนบัสนุนเกิดขึนอนัเป็นผลทีพอใจ 

). ทฤษฎีของ Gestalt และ Fields นกัจิตวิทยากลุ่มนีเชือในผลรวมของสิงทงัหมด
มากกวา่ส่วนยอ่ย ดงันนัการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการทงัหมด (total 

process) ทีเกียวกบับุคคลนนัและสภาพแวดลอ้มในขณะทีเกิดพฤติกรรมนนั หลกัการนีนาํไป
ปรับใชก้บัการตลาดได ้คือทุกส่วนของงานดา้นการตลาดตอ้งผสมผสานกลมกลืนกนั ไม่วา่ใน
เรืองของคุณภาพ ลกัษณะหีบห่อ ชือเสียง ตรายีห้อ ราคา ร้านคา้ทีจาํหน่าย และการเลือกสือ
โฆษณาตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย จึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจซือได ้  
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ความเชือและทศันคติ (beliefs and attitudes) 

 

ความเชือ (beliefs) เป็นความคิดซึงบุคคลยึดถือเกียวกบัสิงใดสิงหนึงซึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต พฤติกรรมการซือของบุคคลส่วนหนึงเกิดจากความเชือ ดงันนั หากเชือวา่
ผลิตภณัฑอ์าหารยหีอ้ใดมีคุณภาพเชือถือได ้ยอ่มมีโอกาสทีจะตดัสินใจซือผลิตภณัฑย์หีอ้นนั 

ทศันคติ (attitudes) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคคลเกียวกบัอารมณ์แนวโนม้ของ
การกระทําทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ซึงอาจจะเป็นไปในด้านพอใจหรือไม่พอใจ จะมีผลต่อ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ทศันคติของบุคคลเป็นสิงทีเปลียนแปลงไดย้าก และมีผลทาํให้
พฤติกรรมของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงนันค่อนขา้งคงที ถ้าหากผูบ้ริโภคมีทศันคติทีดีต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีมีเครืองหมายเลขทะเบียนอาหาร เพราะเห็นว่ามีคุณภาพทีเชือถือได ้
ผูบ้ริโภคนนัยอ่มสนใจทีจะเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารนนั เพราะเป็นสิงเหมาะสมกบัทศันคติที
เขามีอยู ่

 

.  กระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค 

 

ศิริวรรณและคณะ ( ) กล่าวว่าเมือผูบ้ริโภคได้รับการกระตุน้จากปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก และปัจจยัส่วนบุคคลแลว้ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการต่างๆ ในการตดัสินใจซือ
สินคา้และบริการ ซึงกระบวนการดงักล่าวแบ่งออกเป็น  ขนัตอนตามลาํดบั ดงันี 

. . .การรับรู้ถึงปัญหา หรือการรับรู้ถึงข่าวสาร เป็นการรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่ง
สภาพทีตอ้งการและสภาพปัจจุบนั ซึงมากพอทีจะกระตุน้ทาํใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ 

. . .การคน้หาขอ้มูล หรือการคน้หาขอ้มูลก่อนการซือ เมือผูบ้ริโภครับรู้ถึงความ
จาํเป็น จึงทาํการคน้หาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ซึงแหล่งข้อมูลทีสําคญั ได้แก่ แหล่งข้อมูล
ภายใน หรือแหล่งข้อมูลทีอาศัยขอบเขตด้านจิตวิทยา เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ทศันคติจากประสบการณ์ในอดีต เป็นตน้ และแหล่งขอ้มูลภายนอก ซึงเป็นขอ้มูลจากเพือน 
ครอบครัว พนกังานขาย หรือสือแขนงต่างๆ  

. . . การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินและเลือกสินคา้ หรือบริการ
ทีตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจมากทีสุด  

. . . การตดัสินใจซือ เป็นกระบวนการทีผูบ้ริโภคทาํการเลือกตราสินคา้ หรือบริโภค
อยา่งใดอยา่งหนึง เริมแรกผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือเพือทดลอง ซึงผูบ้ริโภคจะพยายามประเมิน
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ผลิตภณัฑ์จากการใช้โดยตรง และหากสินคา้หรือบริการนนัสร้างความพึงพอใจผูบ้ริโภคก็จะ
เกิดการตดัสินใจซืออีกครัง  

. . . การประเมินผลหลงัการซือ เกิดขึนหลงัการซือหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้ ถา้
เป็นไปตามทีคาดหวงัไว ้ผลลัพธ์ก็คือความพึงพอใจ และมีแนวโน้มทีจะซือซํา จนอาจเกิด
ความภกัดีต่อตราสินคา้ แต่ถา้ผลลพัธ์ตาํกวา่ทีคาดหวงัไว ้ผลก็คือความไม่พึงพอใจ 
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ซึงสามารถสรุปกระบวนการตดัสินใจซือและอิทธิพลทีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งันี 

 

สิงกระตุน้ภายนอก 
สิงกระตุน้ทางการตลาด    สิงกระตุน้ 

ผลิตภณัฑ์                        เศรษฐกิจ 
ราคา                               เทคโนโลย ี
การจดัจาํหน่าย                การเมือง 
การส่งเสริมการตลาด        วฒันธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที .   กระบวนการตดัสินใจซือและอิทธิพลทีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีมา ศิริวรรณ และคณะ ( ) 

 

 

กลอ่งดํา 
หรือความรู้สกึนกึ 
คดิของผู้ ซือ 

การตอบสนองของผู้ ซือ 
การเลือกผลิตภณัฑ์ 
การเลือกตรา 
การเลือกผู้ขาย 
เวลาในการซือ 
ปริมาณการซือ 

ลกัษณะของผู้ ซือ 
ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
ปัจจยัด้านสงัคมวฒันธรรม 
ปัจจยัสว่นบคุคล 

ขนัตอนการตดัสินใจของผู้ ซือ 
การรับรู้ขา่วสาร 
การค้นหาข้อมลู 
การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซือ 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ 

ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
 ความต้องการ  

2 การจงูใจ 
 บคุลิกภาพ 
 การรับรู้ 
 การเรียนรู้ 

ปัจจยัด้านสงัคม
วฒันธรรม 

 กลุม่อ้างอิง  
2 ครอบครัว 
  ชนัสงัคม 
 วฒันธรรม 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
 อาย ุ          

2 อาชีพ 
3 ขนัตอนวฏัจกัรของชีวิตครอบครัว 

 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
 การศกึษา 



25 
 

 

 

2.9 โรคไข้หวดันก  
 

. .  สาเหตุของโรคไข้หวดันก  

โรคไขห้วดันก (avian influenza) เกิดจากเชือไวรัส influenza type A ซึงแบ่งออกได้
หลายชนิดตามการจบักนัของโปรตีน  ชนิดทีผนงัเซลล์ ไดแ้ก่ Heamagglutinin (H) และ
Neuraminidase (N) ซึงมีทงัหมด  H และ  N โรคไขห้วดันกในสัตวปี์กประกอบดว้ย  

รูปแบบ ไดแ้ก่ ชนิดทีมีความรุนแรงตาํ (low pathogenic avian influenza or LPAI) หากไดรั้บ
เชือชนิดไม่รุนแรง สัตวเ์ลียงนนัอาจจะมีอาการไม่มากและหายไดเ้องและชนิดทีมีความรุนแรง
สูง (highly pathogenic avian influenza or HPAI) หากเชือทีไดรั้บมีความรุนแรงมาก ก็จะทาํให้
สัตวเ์ลียงตายหมดโดยมากภายใน 2 วนัชนิดของเชือไวรัสไขห้วดันกทีกาํลงัก่อให้เกิดปัญหา
อย่างรุนแรงในปัจจุบนัไดแ้ก่ ชนิด H N  ซึงถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มชนิดทีมีความรุนแรงสูง 

เนืองจากไดฆ่้าชีวิตสัตวปี์กทงัทีเป็นสัตวเ์ลียงและสัตวป่์าไปเป็นจาํนวนมาก นกนาํอพยพ 

โดยเฉพาะนกเป็ดนาํ เป็น ตวักกัเก็บเชือไวรัสในธรรมชาติ ส่วนสัตวปี์กอืนๆ เช่น ไก่ เป็ด       
ไก่งวง และห่าน นันเป็นสัตวที์ไวต่อการรับเชือ เนืองจากไวรัสสามารถแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วจากการสัมผสักนัของสัตวป่์วยและสัตวป์กติ ส่วนนกป่าอาจจะเป็นตวัทีนาํโรคจากที
หนึงไปยงัอีกทีหนึงจากการอพยพยา้ยถิน (FAO, ) นอกจากนียงัพบวา่เชือไวรัสสามารถ
ระบาดไปยงัสัตวอื์นๆ ไดด้ว้ยเช่น แมว สิงโต เสือ สุนขัและหมู ซึงติดต่อผา่นการกินเนือสัตว์
ปีกดิบทีติดเชือ และยงัพบวา่เชือไวรัสสามารถติดต่อไปยงัคน จากการกินเนือสัตวปี์กทีไม่ผา่น
การปรุงสุกและการสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดกบัสัตวที์ติดเชือ ซึงการติดต่อของเชือไวรัสชนิด H N  

ไปยงัคนมีรายงานครังแรกในปี  โดยการสัมผสักบัสารคดัหลงัของสัตวที์ติดเชือ (กรมปศุ
สัตว,์ ) 

. .  การติดต่อ 

การติดต่อในกลุ่มสัตว์ 

 

           พาหะของโรคไขห้วดันกคือ กลุ่มนกป่า เช่น นกเป็ดนาํ เป็ดไล่ทุ่ง แต่สัตวปี์กทีเป็น
พาหะเหล่านีจะไม่แสดงอาการใหเ้ห็น เมือนกทีเป็นพาหะบินอพยพไปตามทีต่างๆ ก็จะแพร่
เชือโดยขบัออกมาทางมูลสัตว ์ทาํใหเ้ชือโรคเหล่านีแพร่ระบาดในกลุ่มสัตวปี์ก เช่น ไก่ เป็ด ที



26 
 

 

เลียงไวต้ามบา้น และสามารถแพร่เชือไปยงันกอืนๆ ตามธรรมชาติ อีกทงัสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม 
เช่น สุกร เสือ แมว หากกินสัตวปี์กทีติดเชือไขห้วดันก ก็สามารถทาํใหส้ัตวเ์หล่านนัป่วยและ
เสียชีวติได ้

 

  การติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 

สาเหตุทีเชือไขห้วดันกจากสัตวติ์ดต่อมาสู่คนไดน้นั ส่วนใหญ่พบวา่ผูติ้ดเชือมีประวติั
การสัมผสัสัตวปี์กทีป่วยหรือตายโดยตรง หรือสัมผสัเสมหะ สารคดัหลงั หรือบริโภคสัตวปี์กที
ป่วยตาย และยงัพบในผูที้อยูใ่นพืนทีระบาดของโรค นอกจากนียงัสามารถติดต่อไดจ้ากสัตว์
อืนๆ เช่น สุกรทีติดเชือไขห้วดันกจากสัตวปี์ก แต่ปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีการติดเชือจาก
รับประทานเนือสัตวปี์กหรือกินไข่ รวมทงัยงัไม่พบการแพร่ระบาดจากคนสู่คนดว้ย 

การติดเชือผ่านอาหาร 

โดยปกติแลว้เชือไวรัสไขห้วดันกสามารถติดต่อมาสูคนไดท้างอาหาร เช่นการสัมผสั
กบัเนือไก่สด เนืองจากเชือไวรัสไข้หวดันกสามารถติดต่อได้โดยตรงจากสารคดัหลังเช่น 
อุจจาระ เลือด นาํลาย ของสัตวที์ติดเชือ ปัจจยัเสียงต่อการติดเชือคือการฆ่า ถอนขนไก่ การ
ชาํแหละและการปรุงอาหาร ซึงโดยทวัไปแลว้เชือไวรัสไขห้วดันกชนิด H5N1ทีอยูใ่นเนือสัตว์
จะยงัคงมีชีวิตอยู่แมว้่าจะแช่แข็ง แต่เชือไวรัสชนิดนีจะไม่สารถทนต่ออุณหภูมิที  องศา
เซลเซียสไดด้งันนัการปรุงอาหารทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียสก็สามารถฆ่าเชือไวรัสไขห้วดันก
ได ้โดยยงัไม่มีรายงานการติดเชือไขห้วดันกจากการรับประทานอาหารทีปรุงสุก 

 . .  สถานการณ์โรคไข้หวดันก 

 

 สถานการณ์โรคไขห้วดันกในประเทศไทย ปี -  เชือไวรัสไขห้วดันก 

ชนิดสายพนัธ์ุ H N  ซึงถือว่าเป็นสายพนัธ์ุชนิดก่อโรครุนแรง เนืองจากมีการระบาดอย่าง
กวา้งขวางในหลายๆ ประเทศทวัโลก โดยก่อความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลียงสัตวปี์ก
และเกษตรกรผูเ้ลียงสัตวปี์กทวัไป ในภูมิภาคเอเชียมีรายงานการระบาดของโรคครังแรกในปี 
พ.ศ.  ทีฮ่องกง และต่อมาในปี พ.ศ.  พบการระบาดทีประเทศเกาหลีใต ้ถดัมาในปี 
พ.ศ.  ไดร้ะบาดไปยงัประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ ญีปุ่น จีน เวียดนาม ไตห้วนั กมัพูชา ลาว และ
อินโดนีเซีย รวมทงัประเทศไทยซึงพบการระบาดของเชือไวรัสไขห้วดันก ชนิดสายพนัธ์ุ H N  
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ครังแรกเมือวนัที  มกราคม  รัฐบาลไดด้าํเนินมาตรการต่างๆ ในการควบคุมและป้องกนั
โรคไขห้วดันกอยา่งจริงจงัและต่อเนือง ไม่วา่จะเป็นการควบคุมเคลือนยา้ย การปรับปรุงระบบ
การเลียงสัตวปี์ก การเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค การทาํลายสัตวป่์วยและทาํลายเชือโรค การ
ประชาสัมพนัธ์ และการศึกษาวิจยัเป็นตน้ จนทาํให้สถานการณ์ของโรคไขห้วดันกในประเทศ
ไทยดีขึนตามลาํดบัมาตรการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกทีประเทศไทยดาํเนินการ ประกอบดว้ย  
ส่วนหลกัๆ คือการ เฝ้าระวงัเชิงรับ เช่น การรับรายงานสัตวปี์กป่วยตายจากเกษตรกร เป็นตน้ 
และการเฝ้าระวงัเชิงรุก โดยการทีเจา้หน้าทีและอาสาสมคัร เขา้ไปคน้หาโรคไขห้วดันกใน
พืนที เช่นโครงการรณรงคค์น้หาโรคไขห้วดันกในสัตวปี์กแบบบูรณการ ซึงดาํเนินอยา่งนอ้ยปี
ละ  ครังทงันีการรายงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกดงักล่าวไดถู้กแบ่ง
ออกเป็น  ส่วนคือ 

. ผูผ้ลิตขอ้มูล ซึงประกอบไปดว้ย หน่วยงานในพืนที เช่น สํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอ 
สํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดั หรือด่านกกักนัสัตว์ เป็นตน้ โดยรายงานขอ้มูลทางโทรสารหรือ
จดหมายอิเลคโทรนิกส์ และได้ปรับปรุงจนกระทงัมีการรายงานทางระบบอินเตอร์เน็ทใน
ปัจจุบนั 

. ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ศูนยค์วบคุมโรคไขห้วดันก สํานกัควบคุมป้องกนัและ
บาํบดัโรคสัตว ์กรมปศุสัตว ์ซึงมีหนา้ทีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และนาํเสนอ
ไปยงัผูบ้ริหารในระดบัสูงของกรมปศุสัตวแ์ละกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวบ็ไซตข์องกรม
ปศุสัตว ์รวมทงัองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น องคก์รโรคระบาดสัตวร์ะหวา่งประเทศ (OIE) เป็น
ตน้ 

. ผูใ้ชข้อ้มูล ซึงไดแ้ก่ผูที้ทาํหนา้ทีในการวางแผนการควบคุมโรคหรือศึกษาวิจยัต่างๆ 

เป็นตน้ จากผลการดาํเนินการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกตงัแต่ปี  เป็นตน้มา สรุปสถานการณ์
การเกิดโรคไขห้วดันกในประเทศไทย แยกไดเ้ป็น  ช่วงเวลา ไดแ้ก่ การระบาดรอบที  (  

มกราคม –  พฤษภาคม ) การระบาดรอบที  (  กรกฎาคม  –  เมษายน ) 

การระบาดรอบที  (วนัที  กรกฎาคม –  พฤศจิกายน ) และการระบาดรอบที  (วนัที  

–  กรกฎาคม )  

พืนทีทีมีการระบาดสูงสุดได้แก่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ส่วนชนิดสัตว์ที
พบวา่มีการระบาดสูงไดแ้ก่ไก่พืนเมือง ซึงการระบาดในแต่ละรอบสรุปไดด้งันี 

. การระบาดของโรคไขห้วดันกรอบที  (วนัที  มกราคม –  พฤษภาคม ) 
การเกิดโรคไขห้วดันกครังแรกในประเทศไทยพบโรคไขห้วดันกชนิดสายพนัธ์ุH N  ครังแรก
เมือวนัที  มกราคม  ในฟาร์มไก่ไข่ ที อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบโรค
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ไขห้วดันกทงัหมด  ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั พืนทีทีพบโรคมากทีสุดไดแ้ก่ภาคเหนือ
ตอนล่าง   

ภาคตะวนัออก ภาคกลาง พืนทีทีไม่พบการเกิดโรคไดแ้ก่ ภาคใตต้อนล่างชนิดสัตวปี์กทีให้ผล
บวกต่อเชือไวรัสไขห้วดันกเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ไก่พืนเมือง ไก่เนือ ไก่ไข่ เป็ด นก
กระทา และสัตวปี์กอืนๆ  และการเกิดโรคไขห้วดันกครังสุดทา้ยทีพบในรอบที 1 ไดพ้บโรค
ไขห้วดันกครังสุดทา้ย เมือวนัที  พฤษภาคม  ทีฟาร์มไก่ในภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

 

 
 
 ภาพที .  แสดงพืนทีการระบาดของโรคไขห้วดันกในประเทศไทยตงัแต่ ปี -  

ทีมา : กรมปศุสัตว ์(2549) 

 

. การระบาดของโรคไขห้วดันกรอบที  (วนัที  กรกฎาคม  –  เมษายน ) 

 การเกิดโรคไขห้วดันกครังแรกในรอบที  พบโรคไขห้วดันกเมือวนัที กรกฎาคม 

 ทีฟาร์มไก่ไข่ในอาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบโรคไขห้วดันกทงัหมด  

ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดัพืนทีทีพบโรคไขห้วดันกมากทีสุดไดแ้ก่ภาคเหนือตอนล่าง ภาค
กลาง ส่วนพืนทีภาคเหนือพบโรคนอ้ยทีสุด  ชนิดสัตวที์ให้ผลบวกต่อเชือไวรัสไขห้วดันกมาก
ทีสุดไดแ้ก่  ไก่พืนเมือง เป็ด ไก่เนือ ไก่ไข่ นกกระทา และสัตวปี์กอืนๆ  และการเกิดโรค
ไขห้วดันกครังสุดทา้ยในรอบที  ไดพ้บโรคไขห้วดันกครังสุดทา้ยในรอบทีสอง เมือวนัที  

เมษายน  ในไก่ชนทีตาํบลทา้ยตลาด อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
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. การระบาดของโรคไขห้วดันกรอบที  (วนัที  กรกฎาคม –  พฤศจิกายน ) 

การเกิดโรคไขห้วดันกครังแรกในรอบที  พบโรคไขห้วดันกเมือวนัที กรกฎาคม  ที
ฟาร์มนกกระทา หมู่  ตาํบลศาลาขาว อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบโรคไขห้วดันก
ทงัหมด  ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดัพืนทีทีพบโรคไขห้วดันกมากทีสุดไดแ้ก่ภาคกลาง 

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชนิดสัตวที์
ให้ผลบวกต่อเชือไวรัสไขห้วดันก จากมากไปไดแ้ก่ ไก่พืนเมือง นกกระทา เป็ด ไก่เนือ ไก่ไข่ 
และสัตวปี์กอืนๆ และการเกิดโรคไขห้วดันกครังสุดทา้ยในรอบที  พบโรคไขห้วดันกครัง
สุดทา้ยเมือวนัที  พฤศจิกายน  ในไก่พืนเมือง ทีตาํบลวดัชลอ อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

. การระบาดของโรคไขห้วดันกรอบที  (วนัที  –  กรกฎาคม ) การเกิดโรค 

ไขห้วดันกครังแรกในรอบที  พบโรคไขห้วดันกเมือวนัที  กรกฎาคม  ในไก่พืนเมือง 

ตาํบลเนินมะกอกอาํเภอ บางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร และการเกิดโรคไขห้วดันกครังสุดทา้ยใน
รอบที  พบโรคไขห้วดันกครังสุดทา้ยเมือวนัที  กรกฎาคม  ในไก่ไข่ ทีตาํบลบา้นกลาง 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม (สถาบนัสุขภาพสัตว,์ ) 

 

. .  สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดันก ในประเทศไทย 

 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วดันกในประเทศไทยทีผา่นมาพบวา่ เริมมีการ
ระบาดในปี   พบอตัราการติดเชือไขห้วดันกและการเสียชีวติโดยสรุปไดด้งันี 
ในปี  มีผูติ้ดเชือไขห้วดันก  ราย เสียชีวติ  ราย 

ในปี  มีผูติ้ดเชือไขห้วดันก  ราย เสียชีวติ  ราย  

ในปี  มีผูติ้ดเชือไขห้วดันก  ราย เสียชีวติทงัหมด  

ในปี  จนถึง ปัจจุบนั ยงัไม่พบผูติ้ดเชือไขห้วดันก  

  

  . .  สถานการณ์การระบาดของไข้หวดันกในปัจจุบัน 

 

 จากรายงาน ณ วนัที  สิงหาคม  จากเวบ็ไซตอ์งคก์ารอนามยัโลก พบวา่มีผูป่้วย
ยืนยนัการติดเชือไวรัสไขห้วดันกชนิด A แต่ครังนีทีพบจะเป็นสายพนัธ์ุ H N  จาํนวน  ราย 
เสียชีวติ  ราย สาํหรับการติดต่อในคนครังนี ยงัไม่พบหลกัฐานการแพร่เชือจากคนสู่คน และ
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ไม่พบการติดเชือในผูส้ัมผสั ทงันี รัฐบาลจีนไดด้าํเนินการสอบสวนโรค และมีการเฝ้าระวงั
อยา่งต่อเนือง และจากรายงานยงัไม่พบผูติ้ดเชือไขห้วดันกในประเทศไทย 

 สถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วดันก สายพนัธ์ุ H N  ทีพบผูติ้ดเชือป่วยและ
เสียชีวิตในประเทศจีนขณะนี นบัไดว้่าเป็นข่าวทีทวัโลกให้ความสนใจอย่างมาก และอาจจะ
สร้างความกงัวลให้ผูค้นทวัโลก โดยอาจคิดไปว่าจะรุนแรงเช่นเดียวกบัเมือครังมีการระบาด
ของโรคไขห้วดันกสายพนัธ์ุ H N  ในปี พ.ศ.  ซึงจริงๆแลว้เชือไขห้วดันกสายพนัธ์ุ H N  

ไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นเชือไขห้วดันกอีกสายพนัธ์ุหนึง นอกเหนือจากชนิด H N  ทีมีการระบาด
ในประเทศจีนอยูก่่อนหนา้นีแลว้เท่านนั เชือไวรัสไขห้วดันกสายพนัธ์ุ H N  นี จะแตกต่างกบั 
H N  ก็ตรงทีไม่ทาํให้สัตวปี์ก เช่นไก่ เป็ด รวมทงันกพิราบ นกป่า นกอพยพ มีอาการป่วยและ
ตายอย่างชดัเจน จนเป็นทีสังเกตได ้เรียกวา่สังเกตกนัแทบไม่เห็น พอไม่เห็น ไม่ทราบวา่สัตว์
ปีกติดเชือ เกษตรกรผูเ้ลียงหรือผูที้มีอาชีพค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ก็ละเลยเพิกเฉยต่อมาตรการ
สุขอนามยัต่างๆทีเคยปฏิบติั  มองขา้มเรืองการควบคุมป้องกนัโรค จึงทาํใหไ้ขห้วดันกสายพนัธ์ุ 
H N  มีการสัมผสัและติดเขา้สู่คนไดอ้ยา่งง่ายดายในกลุ่มผูมี้อาชีพสัมผสัสัตวปี์กทีติดเชือ 

 ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว ์ไดอ้อกระเบียบในการควบคุมและตรวจสอบอยา่งเขม้งวดต่อ
ระบบการจดัการภายในฟาร์มสัตวปี์ก ตลอดจนมีการเขม้งวดสูงสุดในการเคลือนยา้ยสัตว ์ตอ้ง
แจง้ให้กรมปศุสัตวรั์บทราบและไดรั้บอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเคลือนยา้ยสัตวไ์ด ้และการ
จาํกดับริเวณการเลียงเป็ดไล่ทุ่งรวมถึงการควบคุมระบบการเลียงไก่บา้นและไก่พืนเมือง ห้าม
เคลือนยา้ยสัตวอ์ย่างเสรี ซึงเจา้หน้าทีจะมีการควบคุมอย่างเขม้งวดอยู่ตลอดแมส้ถานการณ์
ไขห้วดันกจะเกิดในประเทศจีน แต่เกษตรกรผูเ้ลียงสัตวปี์กหรือผูมี้อาชีพทีสัมผสัสัตวปี์ก ก็ควร
ทีจะเอาใจใส่และเขม้งวดกบัมาตรการป้องกนัโรค ตลอดจนมาตรการสุขอนามยัส่วนบุคคลที
ดาํเนินการอยู่แลว้อย่างต่อเนือง เพราะถือว่าความเขม้งวดในมาตรฐานเป็นปัจจยัสําคญัทีจะ
สามารถป้องกนัการเกิดโรคไขห้วดันกไดแ้น่นอน  ขณะเดียวกนั ควรปฏิบติัตามระเบียบของ
กรมปศุสัตว ์ในการดูแลสัตวเ์ลียง ควบคุมการเคลือนยา้ยสัตวปี์กออกจากพืนที ตลอดจนการ
กาํจดัสัตวปี์กทีมีอาการป่วยหรือตายอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยวิธีการเผาหรือฝังกลบอยา่งถูกวิธี  หากมี
สัตวปี์กมีอาการป่วยหรือตายผดิปกติ ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีกรมปศุสัตวท์นัที 

 สาํหรับการบริโภค ก็ยงัควรทีจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัทีกระทรวงสาธารณสุข
แนะนาํ คือ การทานร้อน ใชช้อ้นกลาง หมนัลา้งมือ ซึงเป็นประโยชน์ในแง่การป้องกนัโรคทีดี
ทีสุดอยูแ่ลว้ ขณะเดียวกนัก็ควรเลือกบริโภคเนือสัตวปี์กทีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต
จากกรมปศุสัตว ์หรือเนือสัตวปี์กสดทีมีกระบวนการผลิตทนัสมยั ถูกสุขอนามยั บรรจุในบรรจุ
ภณัฑที์ปิดผนึกมิดชิด และบริโภคเนือสัตวปี์กทีผา่นการปรุงสุกเท่านนั 



31 
 

 

ทวศีกัดิ  ( )  ไดท้ดลองฉีดเชือโรค H N  ขนาดสูงทีทาํให้ไก่เป็ดตายใน  ชวัโมง 

เขา้ไปในเนือไก่และเนือเป็ดทีหนัขนาดพอคาํรับประทาน แลว้นาํเนือไก่เป็ดนนั มาปรุงอาหาร
โดยวิธีทวัๆ ไป เช่น ตม้ ทอด ผดักะเพรา ผดักระเทียมพริกไทย ปรากฏว่าเชือไขห้วดันกไม่
สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้และ เมือฉีดเชือขนาดสูงดงักล่าวเขา้ไปในไข่ แลว้นาํไข่มาลวกที  

องศาเซลเซียส เป็นเวลา  นาที หรือทอดเป็นไข่ดาวทีไข่แดงเป็นยางมะตูม หรือทาํเป็นไข่เจียว 
ก็ไม่พบเชือเช่นกนั ยิงกวา่นนัไดท้ดลองนาํเชือปริมาณสูงทีทาํให้เป็ดไก่ตายใน  ชวัโมงมา
ผสมอุจจาระ แลว้นาํมาทาหรือระบายทีเปลือกไข่ ทงัไวใ้ห้แห้ง ปรากฏวา่ภายใน 1 วนั ไม่พบ
เชือไขห้วดันกมีชีวิตรอดอยู่ได ้ จึงขจดัความกงัวลทีว่าเชือไขห้วดันกจะติดมากบัเปลือกไข่
หรือไม่ 

มนชัย (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไก่ในช่วงวิกฤติการณ์ของการแพร่
ระบาดโรคไข้หวดันก  กรณีศึกษาของนิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะบริโภคไก่มากกวา่ 4 ครังต่อ
เดือนเป็นลาํดบัทีหนึงรองลงมาคือบริโภคแทบทุกวนั แต่ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไขห้วดันกพฤติกรรมการบริโภคไก่ ของผูบ้ริโภคเปลียนไป และยงัพบอีกว่า
เรืองเพศ อายุ สถานภาพสมรสอาชีพ รายไดส่้วนตวัต่อเดือน การเป็นเจา้ของทีอยูอ่าศยั ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคไก่ ส่วนปัจจยัการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคในช่วงการ
แพร่ระบาดโรคไขห้วดันกมี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคไก่ ผูบ้ริโภคจะให้
ความสําคญักับลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไก่มากขึน ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า
ผลิตภณัฑไ์ก่ควรปรุงสุก เพือทาํใหผู้บ้ริโภคมนัใจในความปลอดภยั และความสะอาด มากกวา่
ทีจะเนน้ความสาํคญัเฉพาะยหีอ้นนั ๆ และชีใหเ้ห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารเป็น
เรืองทีมีความสาํคญัต่อการสร้างความ มนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

ปิยะภรณ์ ( ) ได้มีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไก่ทอดของผูบ้ริโภคในเขต
เทศบาล นครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกียวกบัโรค
ไขห้วดันก หรือโรคทีเกิดจากการบริโภคไก่ทอดโดยผา่นสือโทรทศัน์ และมนัใจวา่ไก่ทอดที
บริโภคปลอดภยัจากเชือไขห้วดันก ปัจจยัดา้นการตลาดทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคไก่
ทอดในระดบัมากถึง มากทีสุด ไดแ้ก่ ไก่ทอดสุกตลอดชิน ความสะอาดของนาํมนัทีใช้ทอด 
ความปลอดภยัจากเชือโรค รสชาติ ความสดใหม่ของวตัถุดิบ ราคา ความสะอาดของร้านคา้และ
ผูจ้าํหน่ายรวมทงัอุปกรณ์ การขาย อธัยาศยัและการให้บริการของผูจ้าํหน่าย ผูบ้ริโภคมีทศันคติ
ในการบริโภคไก่ทอดในภาพรวมในระดบัดี โดนเฉพาะในประเด็น การเป็นอาหารสากล หา
ซือไดส้ะดวก สามารถบริโภคไดห้ลายโอกาส ความปลอดภยัจาก เชือโรคต่าง ๆ และ การดูแล
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ความสะอาดของสินคา้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ทศันคติกบัพฤติกรรมการบริโภค พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลกบัปริมาณการบริโภค ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายไดแ้ละรายจ่ายต่อเดือน และทศันคติ
เกียวกบัรสชาติ สําหรับปัจจยัทีมีอิทธิพลกบัความถีในการบริโภคไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน และทศันคติเกียวกบัความสะดวกในการซือและบริโภค และ 
การประชาสัมพนัธ์ไก่ทอดหาดใหญ่ สําหรับปัจจยัทีมีอิทธิพลกบัมูลค่าในการซือ ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายไดแ้ละรายจ่ายต่อเดือน ในขณะทีปัจจยั 

ทีมีอิทธิพลกบัแนวโน้มในการบริโภคไก่ทอด ไดแ้ก่ อาชีพ และทศันคติเกียวกบัคุณค่า ทาง
โภชนาการ เป็นอาหารทีไม่ก่อให้เกิดโรค เป็นอาหารสากล และความสะดวกต่อการบริโภค 

ผูบ้ริโภคพบปัญหาดา้นการใช้นาํมนัทอดไก่ทีไม่ถูกสุขลกัษณะ ราคาแพง ร้านคา้ ไม่สะอาด 
และเสนอแนะใหภ้าครัฐควบคุมการใชน้าํมนัทีสะอาด  

Smith และคณะ ( ) ซึงศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อไขห้วดันกของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัจาํนวน  คน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการตอบสนองการรับรู้ข่าวสารโรคไขห้วดันก โดยการระบาดของไขห้วดันกทาํให้
พฤติกรรมการบริโภคสัตวปี์กเปลียนแปลงไป โดยมีการบริโภคทีลดลง 

จากรายงานดงักล่าวพบวา่เมือมีข่าวการระบาดของโรคไขห้วดันกเกิดขึน แมก้ารพบผู้
ติดเชือจะเกิดขึนทีประเทศจีนก็ทาํใหป้ระชาชนกลบัมาตระหนกและตืนกลวัต่อโรคไขห้วดันก
ทาํใหมี้ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการทีจะเลือกซือหรือบริโภคเนือไก่  
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บทท ี3 

 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (exploratory research) โดยมุ่งศึกษาศึกษา
อิทธิพลของสถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วดันก ต่อพฤติกรรมการบริโภคสัตวปี์ก โดย
ใช้เครืองมือคือแบบสอบถาม(questionaire) โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รองเอง (self-

administated questionaire) ในการเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง ซึงผูท้าํการศึกษาได้
เก็บขอ้มูลในช่วง เดือนมากราคม ถึงมีนาคม  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสุ่มตวัอย่าง
และนําข้อมูลทีรวบรวมได้มาทาํการวิเคราะห์โดยข้อมูลทีใช้ในการศึกษาครังนีมีลักษณะ
คาํถามแบบปลายปิด (closed-ended question) โดยดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

. การกาํหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

. การจดักระทาํขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

.  การกาํหนดประชากร และการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มผูบ้ริโภคทีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและ
เป็นผูที้บริโภคเนือไก่ 

 

. .  กลุ่มตัวอย่าง 

การหาขนาดตวัอยา่งของประชากรทีใชใ้นการศึกษา ประชากรทีใชใ้นการศึกษา คือ 

      n = (zs/d)2  

    เมือ n = ขนาดของตวัอยา่งทีเหมาะสม  
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z = ค่าจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ปกติกาํหนดทีระดบัความเชือมนั 95% 
ซึง   z = .   

        s = ค่าเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งนาํร่อง (pilot sample)  

d = ผลต่างระหวา่งค่าเฉลียของประชากร กบัค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งทียอมรับ
ได ้ กาํหนดใหมี้ค่า =   (จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค่า   Z  ทีระดบัความเชือมนันนัๆ)  
 โดย 

ระดบัความเชือมนั % ผลต่างระหวา่งค่าเฉลียของประชากร กบัค่าเฉลียของกลุ่ม
ตวัอยา่งทียอมรับได ้ จะเท่ากบั  

ดงันนั n = ( .  ( )/ ) 2 

       =  .    

ดงันนัจึงควรใชต้วัอยา่งอยา่งนอ้ยเพือลดปัญหาความคลาดเคลือนจากการไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามการศึกษาครังนีจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน 

    .  กระบวนการสร้างแบบสอบถาม 

เครืองมือและขนัตอนการสร้างเครืองมือหรือแบบสอบถามทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลมีการดาํเนินการสร้างตามลาํดบัดงันี  

.ศึกษาความรู้เกียวกับโรคไข้หวดันก จากตาํรา เอกสารต่างๆ อินเตอร์เนต และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 

. กาํหนดขอบเขตของแบบสอบถามทีเกียวขอ้งกับพฤติกรรม ปัจจยัต่างๆ ของ
ผูบ้ริโภคทีมีผลต่อการบริโภคเนือไก่ขณะทีเกิดไขห้วดันกระบาด และหลงัการระบาดของ
ไขห้วดันก 

. กาํหนดรูปแบบของแบบสอบถามทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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  .  โครงสร้างของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการ
รวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งแลว้นาํมาประยุกตเ์ป็นลกัษณะ และขอ้
คาํถามในแบบสอบถาม โดยเนือหาแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ 

ส่วนที  ประกอบดว้ยคาํถามเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคไขห้วดันก และ
การเลือกซือผลิตภณัฑเ์นือไก่ซึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบ 

ส่วนที  ประกอบด้วยแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ และ
ผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ 

ส่วนที  ประกอบดว้ยคาํถามเกียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค 

ขอ้ที  เพศ ใชว้ธีิการวดัขอ้มูลแบบ นามบญัญติั (nominal scale)  

ขอ้ที  อาย ุใชว้ธีิการวดัขอ้มูลแบบ (ordinal scale) 

ข้อที  จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ใช้วิธีการวดัข้อมูลแบบ เรียงลาํดับ 

(ordinal scale) 

ขอ้ที  ระดบัการศึกษาสูงสุด ใชว้ิธีการวดัขอ้มูลแบบ เรียงลาํดบั (ordinal 

scale) 

ขอ้ที  อาชีพหลกั ใชว้ธีิการวดัขอ้มูลแบบ นามบญัญติั (nominal scale) 

ขอ้ที  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ใช้วิธีการวดัขอ้มูลแบบ เรียงลาํดบั (ordinal 

scale) 

 รายละเอียดแบบสอบถามดงัแสดงในภาคผนวก ก 

 

.  การทดสอบแบบสอบถาม 

 

ทาํการทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) กบัผูบ้ริโภคทีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) จาํนวน  ตวัอย่าง เพือวดัความเขา้ใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามก่อนนาํแบบสอบถามไปใชจ้ริง 
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  .  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจะทาํการศึกษา จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน 
(multi-stage sampling) โดยทาํเป็นขนัตอนดงันี 

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

. ระบุขอ้มูลแนะนาํตวัลงในแบบสอบถาม เพือขอความร่วมมือกลุ่มตวัอยา่งในการ
ตอบแบบสอบถาม 

. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามจาก
สถานที และจํานวนตัวอย่างทีได้คัดเลือกไวใ้นขันตอนการสุ่มตัวอย่าง และคัดเลือก
แบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก  

. ขณะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั ตลอดจน
ลกัษณะของแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งทราบ เพือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั และดาํเนินการ
ส่งแบบสอบถามใหก้บัผูต้อบแบบสอบถามทาํการกรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง 

. การเลือกเขตในการเก็บตวัอยา่งดว้ยการสุ่มแบบสะดวก (sampling) ดว้ยวิธีการ คือ 
สุ่มในเขตบางเขน และคดัเลือกจาํนวนตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง โดยการสุ่มแบบไม่กาํหนดโควตา้ 
(non-quota sampling) เนืองจากไม่ทราบถึงจาํนวนประชากรทีแทจ้ริง  

. การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability 

sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) คือการเลือกตวัอย่างมา
โดยบงัเอิญ ไม่ตงัใจ สุ่มไปเรือยๆ จนกว่าจะครบตามจาํนวนทีตอ้งการ เนืองจากไม่ทราบค่า
ความน่าจะเป็นของประชากรแต่ละหน่วยวา่จะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากนัหรือไม่ โดยสุ่มตวัอยา่ง
ตามสถานที ทีมีการจาํหน่ายเนือไก่ เช่น ตลาดสด ร้านคา้ ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ ที
คาดวา่จะพบกลุ่มเป้าหมาย และมีความหลากหลายในการเก็บขอ้มูล 

 

.  การจัดกระทาํข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

. เมือรวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

. ทาํการลงรหสัแลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณ
ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 

Windows Version 11 เพือทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) ใชค้่าสถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

.  สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม โดยใชส้ถิติ ดงันี 

. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive method) เป็นการอธิบายโดยนาํขอ้มูลทีได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพืนฐาน แสดงค่าของขอ้มูลเป็นร้อยละ (percentage) 
และการแจกแจงนับความถี (frequency) ขอ้มูลทีอธิบายคือ ปัจจยัสวนบุคคล ได้แก่เพศ อาย ุ
รายได ้การศึกษาอาชีพ และพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ต่อการรับรู้ข่าวสารของโรคไขห้วดั
นก ทงัก่อน หลัง และขณะระบาดของโรคไข้หวดันก เพือให้ทราบถึงลักษณะทวัไป และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมทีมีต่อการบริโภคเนือไก่ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แล้ว
แปลงใหอ้ยูใ่นรูปค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตารางค่าอตัราร้อยละโดยใชสู้ตร (เตือนจิต, 

)  

   P =( fx / n)  x  

  เมือ P  แทนค่าสถิติร้อยละ 

   f แทนความถีในการปรากฏขอ้มูล  

   X แทนค่าของขอ้มูลหรือคะแนน 

   n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

. ค่าคะแนนเฉลียโดยใช้สูตร (ชูศรี, ) เพือใช้แปลความหมายของขอ้มูลการ
เกียวกบัโรคไขห้วดันกต่อพฤติกรรมการซือและบริโภคเนือไก่ 

X =   ΣX  /  n 

เมือ  X  แทน ค่าคะแนนเฉลีย 

ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

  . การคาํนวณค่าเฉลียของระดบัสเกล โดยใชสู้ตร (สุทธนู, ) 

   ค่าเฉลียแต่ละช่วง = สเกลสูงสุด – สเกลตาํสุด / จาํนวนระดบัสเกลทีแบ่ง 

  เมือ  ระดบัสเกลสูงสุด 
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1 ระดบัสเกลตาํสุด 

 จาํนวนระดบัสเกลทีแบ่ง 
ตวัอยา่ง การแบ่งระดบัสเกลจาํนวน  ระดบัโดย สเกลสูงสุด เท่ากบั  และสเกลตาํสุด

เท่ากบั  จะไดค้วามกวา้งของแต่ละช่วงคะแนน = - /  = .  ซึงจะสามารถกาํหนดช่วง
คะแนนในการแปลผลไดด้งันี 

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนันอ้ย  
ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนัปานกลาง  

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนัมาก 

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนัมากทีสุด 

      
. การวิเคราะห์องคป์ระกอบของของปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกซือเนือไก่ของผูบ้ริโภค 

โดยใชว้ธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยั (กลัยา, )  โดยใช ้SPSS for window  

  Principal Component Analysis (PCA) เป็นวธีิการสกดัองคป์ระกอบหลกั 

Kaiser-Meyer-Olkin และการทดสอบของ Bartlett เพือตรวจสอบความเหมาะสมของ
การใชว้ธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบ
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บทท ี4 

 

ผลสํารวจและวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพืออธิบายผล
การศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เป็น  ตอน ดงันี    

 

 ตอนที .     ลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนที .     การรับรู้ข่าวสาร และ ความรู้ความเขา้ใจในโรคไขห้วดันก 

ตอนที   .    พฤติกรรมและปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจบริโภคเนือไก่ 

ตอนที   .    การวเิคราะห์องคป์ระกอบเกียวกบัปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือ 

        เนือไก่       
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ตอนท ี .   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือนโดยแจกแจงจาํนวน และค่าร้อยละ ดงัแสดงในตารางที .  

 

ผูบ้ริโภคทีใหข้อ้มูลในการศึกษาครังนีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นผูที้มีอาย ุ -  ปี มี
ระดบัการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาตรีขึนไป ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือนตงัแต่ ,  บาท ขึนไป  

 

  ตารางท ี .   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 154 38.5 

 หญิง 246 61.5 

 รวม 400 100.0 

อาย ุ ตาํกวา่ 19 ปี 21 5.3 

 อาย ุ21-30 ปี 77 19.3 

 อาย ุ31-40 ปี 131 32.  

 อาย ุ41-50 ปี 65 16.3 

 อาย ุ50 ปีขึนไป 106 26.  

 รวม 400 100.0 

จาํนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

จาํนวน 1 คน 21 5.3 

จาํนวน 2 - 3 คน 145 36.2 

 จาํนวน 4 - 5 คน 129 32.2 

 มากกวา่ 5 คน 105 26.3 

 รวม 400 100.0 

 

 

 

 



41 
 

 

 ตารางท ี .   (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 20 5.0 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 42 10.4 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช 127 31.8 

 ปริญญาตรี 180 45.0 

 สูงกวา่ปริญญาตรีขึนไป 31 7.8 

 รวม 400 100.0 

อาชีพหลกั แม่บา้น 40 10.0 

 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 130 32.5 

 พนกังานบริษทั 177 44.2 

 เจา้ของธุรกิจ 32 8.0 

 นกัเรียน นกัศึกษา 12 3.0 

 อาชีพอิสระ 9 2.3 

 รวม 400 100.0 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 112 28.0 

 10,000 บาท ถึง20,000 บาท 180 45.0 

 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท 94 23.5 

 มากกวา่ 30,000 บาทขึนไป 14 3.5 

 รวม 400 100.0 
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ตอนที .   การรับรู้ข่าวสาร และ ความรู้ความเข้าใจในโรคไข้หวดันก 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจในโรคไขห้วดันกของผูบ้ริโภค 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูบ้ริโภคจาํนวนทงัหมดเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดั
นก ดงัแสดงในตารางที .  

 

 ตารางท ี .   การรับรู้ข่าวสาร โรคไข้หวดันกของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเรืองโรคไข้หวดันก     จํานวน (คน)  ร้อยละ 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร                                                 .  

ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร                           -                      - 

รวม                                               .  

 

ผูบ้ริโภคทีเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันก ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจบางส่วน 
(ร้อยละ  .  )ดงัแสดงในตารางที .  

 

 ตารางท ี .  ความเข้าใจเกยีวกบัข้อมูลข่าวสารเรืองโรคไข้หวดันก 

 

ความเข้าใจเกยีวกบัข้อมูลข่าวสารเรืองโรคไข้หวดันก จํานวน (คน)  ร้อยละ 

เขา้ใจทงัหมด            .  

เขา้ใจบางส่วน            .  

ไม่เขา้ใจทงัหมด                                                     .  

รวม               

 

เมือสอบถามผูบ้ริโภควา่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโรคไขห้วดันกจากทีใด  พบวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโรคไขห้วดันกจากโทรทศัน์ คิดเป็น ร้อยละ .  ดงั
แสดงในตารางที .  
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ตารางท ี .   แหล่งข้อมูลทไีด้รับข่าวสารโรคไข้หวดันก 
 
แหล่งข้อมูลทีรับรู้ข่าวสารเรืองโรคไข้หวดันก 

(ตอบมากกว่า  ข้อ) 
จํานวน ร้อยละ 

โทรทศัน์ 

วทิย ุ

   .  

  .  

หนงัสือพิมพ ์   .  

นิตยสาร/วารสาร/จุลสาร   .  

เจา้หนา้ทีสาธารณสุข   .  

อาสามสมคัร (อสม.)   .  

กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น   .  

หอกระจายข่าว   .  

ครู/อาจารย ์    .  

คาํบอกเล่า   .  

บุคคลในครอบครัว   .  

อืนๆ   .  

รวม   .  

 

ผลการสํารวจนี สอดคล้องกับการรายงานของ ณฐพฤทธ์ ( )ทีได้ศึกษาเรือง 

ผลกระทบของไขห้วดันกต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไก่ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่
ความรู้ความเขา้ใจเรืองโรคไขห้วดันกของกลุ่มประชากรตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเขา้ใจเป็นอย่างดี  และการรับรู้ข่าวสารของประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารทาง
โทรทศัน์ โดยการประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาลมีผลต่อความเชือมนัในการบริโภค ส่งผลต่อความ
เชือมนัในความปลอดภยัทีมีต่อการบริโภคไก่ลดลง 

นอกจากนนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการกลบัมาระบาดของโรคไขห้วดั
นกวา่จะกลบัมาระบาดอีก มากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็น ร้อยละ .  และ ไม่แน่ใจ จาํนวน 

 คน คิดเป็น ร้อยละ .  และ ไม่กลบัมาระบาดอีก จาํนวน  คน คิดเป็น ร้อยละ .   ดงั
ตารางที .  

 

 



44 
 

 

ตารางท ี .  ความคิดเห็นต่อการกลบัมาระบาดของโรคไข้หวดันก 
 

ความคิดเห็นต่อการกลบัมาระบาดของโรคไข้หวดันก จํานวน ร้อยละ 

จะกลบัมาระบาดอีก 

ไม่กลบัมาระบาดอีก 
  .  

  .  

ไม่แน่ใจ   .  

รวม   .  

 

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เรืองโรคไขห้วดันกพบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็น
เกียวกบัขอ้มูลข่าวสาร ในระดบัมากทีสุด จาํนวน  ดา้น โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ความ
คิดเห็นขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันกมีความจาํเป็น ( x = . ) รองลงมาคิดวา่เนือไก่ที
ปรุงสุกจากความร้อนมีความปลอดภยั( x = . ), ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันก 

เพียงพอแลว้( x = 4. ),มาตรฐานรับรองของรัฐทีมีต่อไก่มีความน่าเชือถือ( x = . ) และ
ความรู้ทีได้รับสามารถนาํไปปฏิบติัได้( x = . )และมีความรู้ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัมาก 
จาํนวน  คือ มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมากเกินไปทาํใหเ้กิดความหวาดกลวัและตืนตระหนก
( x = . )  ดงัตารางที .  

    ผลการสาํรวจนีพบวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของงานวิจยัของ Smith และคณะ( ) 
ซึงศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อไขห้วดันกของนักศึกษามหาวิทยาลยัจาํนวน  คน 
พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงต่อพฤติกรรมการตอบสนองการรับรู้
ข่าวสารโรคไข้หวดันก โดยการระบาดของไข้หวดันกทาํให้พฤติกรรมการบริโภคสัตวปี์ก
เปลียนแปลงไป โดยมีการบริโภคทีลดลง 
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ตารางท ี .   ระดับความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เรืองโรคไข้หวดันก 

 

 

ความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูล
ข่าวสาร เรืองโรคไขห้วดันก 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย
ทีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 

ทีสุด 
รวม x  SD. ความหมาย 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเรืองโรค
ไขห้วดันก เพียงพอแลว้ 

      .  .  มากทีสุด 

( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ขอ้มูลข่าวสารเรืองโรค
ไขห้วดันกมีความจาํเป็น 

      .  .  มากทีสุด 

( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ความรู้ทีไดรั้บสามารถนาํไป
ปฏิบติัได ้

       .  .  มากทีสุด 

( . )   ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความ
หวาดกลวั และ ตืนตระหนก 

       .  .  มาก 

  ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )   

เนือไก่ทีปรุงสุกจากความ
ร้อนมีความปลอดภยั 

       .  .  มากทีสุด 

( . )   ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

มาตรฐานรับรองของรัฐทีมี
ต่อไก่มีความน่าเชือถือ 

      .  .  มากทีสุด 

( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) (100.0)    

 

ดา้นความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ขณะเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันกพบวา่ มี
ความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ขณะเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก ในระดบัมากทีสุด 
จาํนวน  ดา้น โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ไดรั้บข่าวการระบาดของโรคไขห้วดันกในพืนที
ต่างๆ ทาํใหค้วามเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ลดลง ( x = . ) รองลงมาไดแ้ก่ ความสะอาด
ของสถานทีจาํหน่ายเนือไก่มีผลต่อความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่( x = . ), เนือไก่ที
ปรุงสุกดว้ยความร้อนทีเกิน  องศาเซลเซียส ท่านสามารถนาํมาบริโภคโดยชือมนัวา่ปลอดภยั
จากโรค( x = . ),สัญลักษณ์มาตรฐานรับรองของรัฐบาลทีมีต่อเนือไก่ชําแหละและ
ผลิตภณัฑ์เนือไก่สร้างความเชือมนัในการบริโภค( x = . ),คาํแนะนาํในการปรุงอาหารให้
ปลอดภยัจากโรคไขห้วดันกสร้างความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ ( x = . )และความ
เชือมนัในการบริโภคเนือไก่ และผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ทีผา่นการรับรองอยา่งถูกตอ้ง แมว้า่จะ
วางรวมกบัผลิตภณัฑ์อืนทีไม่ไดรั้บการรับรอง( x = . ) และมีความเชือมนัในการบริโภค
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เนือไก่ขณะเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก ในระดบัมาก จาํนวน  คือ ความเชือมนัในการ
บริโภคเนือไก่ทีปรุงจากคนในครอบครัวของท่านไม่ว่าเป็นอาหารประเภทใดก็ตาม( x = 

. ) , ในอนาคตยงัคงให้ความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่และผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ ถึงแมว้า่
จะมีการระบาดหรือไม่มีการระบาดของโรคไขห้วดันกในพืนที( x = . ) , นโยบายการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดันกของภาครัฐในปัจจุบนัมีผลต่อความเชือมนัในการบริโภค
เนือไก่( x = . ) และ ความเชือมนัในการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ เนือไก่แปรรูปแช่แข็ง 

ทีจาํหน่ายโดยบริษทัเอกชนโดยไม่ตอ้งทราบวา่ไก่มีสถานทีเลียง ณ ทีใด ( x = . )  ดงั
ตารางที .  
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ตารางท ี .  ระดับความเชือมันในการบริโภค หรือเลอืกซือ เนือไก่ขณะเกดิการระบาดของโรค
ไข้หวดันก 

 

ปัจจยัทีมีผลในการซือเนือไก่
ขณะเกิดการระบาดของโรค

ไขห้วดันก 

ระดบัความเชือมนั 
นอ้ย
ทีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

  มาก 
มาก 

ทีสุด 
รวม x  SD. ความหมาย 

สัญลกัษณ์มาตรฐานรับรองของ
รัฐบาลทีมีต่อเนือไก่ชาํแหละ
และผลิตภณัฑเ์นือไก่สร้างความ
เชือมนัในการบริโภค 

       .  .  มากทีสุด 

( . )   ( . ) ( . ) ( ) ( . )    

ความสะอาดของสถานที
จาํหน่ายเนือไก่มีผลต่อความ
เชือมนัในการบริโภคเนือไก่ 

       .  .  มากทีสุด 

  ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ความเชือมนัในการบริโภค
ผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ เนือไก่แปร
รูปแช่แขง็ ทีจาํหน่ายโดย
บริษทัเอกชนโดยไม่ตอ้งทราบวา่
ไก่มีสถานทีเลียง ณ ทีใด 

       .  .  มาก 

( . )   ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ความเชือมนัในการบริโภคเนือ
ไก่ทีปรุงจากคนในครอบครัว
ไม่วา่เป็นอาหารประเภทใดก็
ตาม                                              

        .  .  มาก 

    ( . ) ( . ) ( . ) ( . )   

เนือไก่ทีปรุงสุกดว้ยความร้อน
ทีเกิน 70 องศาเซลเซียส 
สามารถนาํมาบริโภคโดยชือ
มนัวา่ปลอดภยัจากโรค 

      .  .  มากทีสุด 

( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ไดรั้บข่าวการระบาดของโรค
ไขห้วดันกในพืนทีต่างๆ ทาํให้
ความเชือมนัในการบริโภคเนือ
ไก่ลดลง                  

  

 

     .  .  มากทีสุด 
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ตารางท ี .  (ต่อ) 
         

คาํแนะนาํในการปรุงอาหารให้
ปลอดภยัจากโรคไขห้วดันก
สร้างความเชือมนัในการ
บริโภคเนือไก่ 

        .  .  มากทีสุด 

    ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

นโยบายการป้องกนัและควบคุม
โรคไขห้วดันกของภาครัฐใน
ปัจจุบนัมีผลต่อความเชือมนัใน
การบริโภคเนือไก่ 

       .  .  มาก 

  ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ความเชือมนัในการบริโภคเนือ
ไก่ และผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ที
ผา่นการรับรองอยา่งถูกตอ้ง 

แมว้า่จะวางรวมกบัผลิตภณัฑอื์น
ทีไม่ไดรั้บการรับรอง 

        .  .  มากทีสุด 

    ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ในอนาคตยงัคงใหค้วามเชือมนั
ในการบริโภคเนือไก่และ
ผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ ถึงแมว้า่จะ
มีการระบาดหรือไม่มีการระบาด
ของโรคไขห้วดันกในพืนที 

        .  .  มาก 

    ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

 

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนันอ้ย  
ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนัปานกลาง  

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนัมาก 

ค่าเฉลีย .  – .  มีระดบัเชือมนัมากทีสุด 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐพฤทธ์ ( ) ไดศึ้กษาเรือง ผลกระทบของไขห้วดั
นกต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไก่ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดพ้บวา่ ปัจจยัทางการตลาด
ทีมีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยหากเนือไก่มีความสดสะอาด  
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น่ารับประทาน และมีรสชาติดี ก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัทีมีผลมากสุด คะแนนเฉลีย
สูง รองลงมาคือดา้นคุณค่าทางอาหาร แต่ก็ส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัทีมีผลมากเช่นกนั คือ 

แสดงวา่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงสุขภาพร่างกายของตนเองและคนในครอบครัว ส่วนปัจจยัการตลาด
ทีมีผลต่อการตดัสินใจในอนัดบัรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นสถานทีจดัจาํหน่าย หากสถานทีจดั
จาํหน่ายมีความสะอาดเพียงพอ ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจในระดบัทีมีผลมากเช่นกนั โดยมี
ความเขา้ใจวา่หากเนือไก่มีความสะอาดเพียงพอก็จะทาํให้มีความมนัใจต่อการบริโภคมีความ
ปลอดภยัมากยิงขึน นอกจากนนัพบว่าปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นนั 

ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจในระดบัปานกลางเท่านนั 
 

ตอนท ี .  พฤติกรรมและปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจบริโภคเนือไก่ 
 

ผลการศึกษาดา้นความถีในการซือเนือไก่ชาํแหละ พบวา่ ก่อนเกิดการระบาดของโรค
ไขห้วดันก มีความถีในการซือสัปดาห์ละ -  ครัง มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา 
สัปดาห์ละ 1 ครัง คิดเป็น ร้อยละ .   ขณะระบาดของโรค พบวา่ มีความถีในการซือสัปดาห์
ละ 1 ครัง มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา มากกวา่ - สัปดาห์ต่อครัง คิดเป็น ร้อยละ 

.   หลงัเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก พบวา่ มีความถีในการซือสัปดาห์ละ -  ครัง มาก
ทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา สัปดาห์ละ 1 ครัง คิดเป็น ร้อยละ . จากสัดส่วนการ
เปลียนแปลงระหว่างก่อนเกิดกับกาขณะเกิดโรคพบว่า ขณะเกิดโรค ความถีในการซือไก่ 
มากกวา่ - สัปดาห์/ครังและ สัปดาห์ละ -   ครัง มีสัดส่วนทีลดลงเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค 
ในขณะทีขณะเกิดโรคเกิด ความถีในการซือไก่ สัปดาห์ละ 1 ครังและไม่ซือเลย มีสัดส่วน
เพิมขึนเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค จากสัดส่วนการเปลียนแปลงระหวา่งเกิดโรคกบัหลงัเกิดโรค 
พบวา่ หลงัเกิดโรค ความถีในการซือไก่ มากกวา่ -  สัปดาห์/ครังและ สัปดาห์ละ -   ครัง มี
สัดส่วนทีเพิมขึนเมือเทียบกบัขณะเกิดโรค ในขณะทีหลงัเกิดโรคความถีในการซือไก่ สัปดาห์
ละ  ครังและไม่ซือเลย มีสัดส่วนลดลงขึนเมือเทียบกบัการขณะเกิดโรค ดงัตารางที .  ซึง
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคเนือไก่ลงเฉพาะในช่วงทีมีการระบาด แต่หลงัจาก
สถานการณ์ผา่นไปแลว้ ปริมาณการบริโภคกลบัมาสูงขึนอีก พบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Maria และคณะ( ) ซึงพบวา่ความปลอดภยัของอาหารมีผลต่อความถีในการเลือกซือ  
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ตารางท ี .   ความถีในการซือเนือไก่ชําแหละ 

 

ความถีในการซือเนือไก่
ชาํแหละ 

ความถี (ร้อยละ) 
 สัดส่วนการเปลียนแปลง 

(ร้อยละ) 

ก่อนระบาด ขณะระบาด หลงัระบาด 
 ก่อนระบาด

กบัขณะ
ระบาด 

ขณะระบาดกบั
หลงัระบาด 

มากกวา่ - สัปดาห์/ครัง ( . )  ( . )  ( . )  (-) .  (+) .  

สัปดาห์ละ -   ครัง ( . )  ( . ) ( . )  (-) .  (+) .  

สัปดาห์ละ  ครัง  ( . )  ( . ) ( . )  (+) .  (-) .  

ไม่ซือเลย ( . )  ( . ) ( . )  (+) .  (-) .  

รวม ( ) ( ) ( )    

 

หมายเหตุ: * สัดส่วนการเปลียนแปลงระหวา่งก่อนเกิดโรคไขห้วดันกระบาดกบัขณะเกิดโรค
ระบาดไขห้วดันก 

 

  = ความถีของการซือขณะโรคไขห้วดันก-ความถีของการซือก่อนการเกิดไขห้วดันก  X  

ความถีของการซือก่อนการเกิดไขห้วดันก   

 

สัดส่วนการเปลียนแปลงระหวา่งขณะเกิดโรคไขห้วดันกกบัหลงัเกิดโรคไขห้วดันกระบาด  

 

  = ความถีของการซือขณะเกิดไขห้วดันก - ความถีของการซือหลงัการเกิดไขห้วดันก   X  

ความถีของการซือขณะเกิดไขห้วดันก  

 

 

ผลการศึกษาดา้นปริมาณการซือเนือไก่ชาํแหละ  พบว่า ก่อนเกิดการระบาดของโรค
ไขห้วดันก มีปริมาณการซือเนือไก่ชาํแหละ จาํนวน - กิโลกรัม มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ 

.  รองลงมา มากกว่า  กิโลกรัม คิดเป็น ร้อยละ .   ขณะระบาดของโรค พบว่า มี
ปริมาณการซือเนือไก่ชาํแหละ  นอ้ยกวา่  กิโลกรัม มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .   รองลงมา 
-  กิโลกรัม คิดเป็น ร้อยละ .   หลงัเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก พบวา่ มีปริมาณการ
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ซือเนือไก่ชําแหละ  มากกว่า 3 กิโลกรัม มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .   รองลงมา -  

กิโลกรัม คิดเป็น ร้อยละ .   จากสัดส่วนการเปลียนแปลงระหว่างก่อนเกิดกบัการเกิดโรค
ปัจจุบนัพบว่า การเกิดโรคปัจจุบนั ปริมาณการซือเนือไก่ชาํแหละ -  กิโลกรัม มีสัดส่วนที
ลดลงเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค ในขณะที การเกิดโรคปัจจุบนั ปริมาณการซือเนือไก่ชาํแหละ 
นอ้ยกวา่  กิโลกรัมและไม่ซือเลย มีสัดส่วนเพิมขึนเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค จากสัดส่วนการ
เปลียนแปลงระหว่างการเกิดโรคปัจจุบนักบัหลงัเกิดโรค พบว่า หลงัเกิดโรค ปริมาณการซือ
เนือไก่ชําแหละ - กิโลกรัมขึนไป มีสัดส่วนทีเพิมขึนเมือเทียบกับการเกิดโรคปัจจุบัน  
ในขณะทีหลงัเกิดโรคความถีในการซือไก่ นอ้ยกวา่  กิโลกรัมและไม่ซือเลย มีสัดส่วนลดลง
ขึนเมือการเกิดโรคปัจจุบนั ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของมนชัย (2548) ทีว่าในช่วงการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันกพฤติกรรมการบริโภคไก่ ของผูบ้ริโภค
เปลียนไปโดยมีปริมาณการบริโภคทีลดลง ดงัตารางที .   

 

ตารางท ี .   ปริมาณการซือเนือไก่ชําแหละ  
 

ปริมาณการซือเนือไก่
ชาํแหละ 

ความถี (ร้อยละ) 
 สัดส่วนการเปลียนแปลง 

 (ร้อยละ) 

ก่อนระบาด ขณะระบาด หลงัระบาด 
 ก่อนระบาด

กบัขณะ
ระบาด 

ขณะระบาด
กบัหลงั
ระบาด 

มากกวา่  กิโลกรัม ( . )   ( . ) ( . )  (-)  (+)  

- กิโลกรัม  ( . )  ( . ) ( . )  (-) .  (+) .  

-  กิโลกรัม  ( . )  ( )  ( )  (-) .  (+) .  

นอ้ยกวา่  กิโลกรัม  ( . )  ( ) ( . )  (+) .  (-) .  

ไม่ซือเลย  ( . )  ( . )  ( . )  (+) .  (-) .  

รวม ( ) ( ) ( )    

 

 

ผลการศึกษาดา้นสถานทีในการซือเนือไก่ชาํแหละ พบวา่ ก่อนเกิดการระบาดของโรค
ไขห้วดันก สถานทีในการซือเนือไก่ชาํแหละ คือ ตลาดสด มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  
รองลงมา ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็น ร้อยละ .  ขณะระบาดของโรค พบวา่ สถานทีในการซือ
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เนือไก่ชาํแหละ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา ตลาดสด คิด
เป็น ร้อยละ .    

หลงัเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก พบว่า สถานทีในการซือเนือไก่ชาํแหละ คือ 
ตลาดสด  มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็น ร้อยละ .    

จากสัดส่วนการเปลียนแปลงระหวา่งก่อนเกิดการระบาดและขณะระบาดพบวา่ ขณะ
เกิดการระบาดการซือเนือไก่ชาํแหละทีตลาดสด มีสัดส่วนทีลดลงเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค 
ในขณะที ขณะเกิดโรค การซือเนือไก่ชาํแหละที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานทีอืน ๆ และไม่ซือเลย
มีสัดส่วนเพิมขึนเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค  

จากสัดส่วนการเปลียนแปลงระหว่างขณะระบาดกบัหลงัเกิดโรค พบว่า หลงัเกิดโรค 
การซือเนือไก่ชาํแหละทีตลาดสด มีสัดส่วนทีเพิมขึนเมือเทียบกบัขณะระบาด ในขณะทีหลงั
เกิดโรค การซือเนือไก่ชาํแหละที ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไม่ซือเลยมีสัดส่วนลดลงขึนเมือการเกิด
โรคระบาด ดงัตารางที .  พบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Calum และคณะ( ) ซึงพบวา่
เมือมีการรับรู้วา่มีการระบาดของโรคไขห้วดันกทาํให้ผูบ้ริโภคเล็งเห็นถึงความเสียงต่อการติด
เชือโรคดงักล่าวจึงเลือกสถานทีซือเนือไก่ทีมีความปลอดภยัมากยงิขึน 

 

 

ตารางท ี .   สถานทใีนการซือเนือไก่ชําแหละ  
 

สถานทีในการซือเนือไก่
ชาํแหละ 

ความถี (ร้อยละ) 
 สัดส่วนการเปลียนแปลง  

(ร้อยละ) 

ก่อนระบาด 
ขณะเกิดการ
ระบาด 

หลงัระบาด 
 ก่อนระบาด

กบัขณะ
ระบาด 

ขณะระบาด
กบัหลงั
ระบาด 

ตลาดสด  ( . )  ( . ) ( . )  (-)  .  (+)  .  

ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ( . )  ( . )  ( . )  (+)  .  (-) .  

อืนๆ ( . )  ( . )  ( . )  (+)  .  (-) .  

ไม่ซือเลย   ( . ) ( . )   ( . )  (+)   (-)  
รวม ( ) ( ) ( )    
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ผลการศึกษาการเลือกบริโภคสินคา้เกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่  พบว่า ก่อนเกิด
การระบาดของโรคไข้หวดันก มีความถีในการซือสินค้าเกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่
สัปดาห์ละ -  ครัง มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ . รองลงมา มากกวา่ -  สัปดาห์ต่อครัง คิด
เป็น ร้อยละ . ขณะระบาดของโรค พบวา่ มีความถีในการซือสินคา้เกษตรประเภทอืนๆแทน
เนือไก่สัปดาห์ละ -   ครัง มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา มากกวา่ -  สัปดาห์ต่อ
ครัง คิดเป็น ร้อยละ .   หลงัเกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก พบว่า มีความถีในการซือ
สินคา้เกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่สัปดาห์ละ 2-3 ครัง มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .   
รองลงมา มากกว่า 2-3 สัปดาห์ต่อครัง คิดเป็น ร้อยละ .  จากสัดส่วนการเปลียนแปลง
ระหว่างก่อนเกิดกบัขณะเกิดโรคพบว่า ขณะเกิดโรค การเลือกบริโภคสินคา้เกษตรประเภท
อืนๆแทนเนือไก่  มากกว่า -  สัปดาห์/ครัง มีสัดส่วนทีเพิมขึนเมือเทียบกบัก่อนเกิดโรค 
ในขณะที การเกิดโรคปัจจุบนั การเลือกบริโภคสินคา้เกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่ สัปดาห์
ละ  -  ครังและไม่ซือเลย  มีสัดส่วนลดลงเมือเทียบกับก่อนเกิดโรค  จากสัดส่วนการ
เปลียนแปลงระหวา่งขณะเกิดโรคกบัหลงัเกิดโรค พบวา่ หลงัเกิดโรค การเลือกบริโภคสินคา้
เกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่  มากกวา่ -  สัปดาห์/ครัง มีสัดส่วนทีลดลงเมือเทียบกบัขณะ
เกิดโรค ในขณะทีหลงัเกิดการเลือกบริโภคสินคา้เกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่ สัปดาห์ละ -

 ครังและไม่ซือเลย มีสัดส่วนเพิมขึนขึนเมือการเกิดโรคปัจจุบนั ดงัตารางที .  

 

ตารางท ี .   การเลอืกบริโภคสินค้าเกษตรประเภทอืนๆแทนเนือไก่ 

 

การเลือกบริโภคสินคา้
เกษตรประเภทอืนๆแทน

เนือไก่ 

ความถี (ร้อยละ) 
 สัดส่วนการเปลียนแปลง  

(ร้อยละ) 

ก่อนระบาด ขณะระบาด หลงัระบาด 
 

ก่อนเกิดกบั
ขณะระบาด 

ขณะระบาด
กบัหลงั
ระบาด 

มากกวา่ -  สัปดาห์/ครัง  ( . )  ( . )  ( . )  (+) .  (-) .  

สัปดาห์ละ -   ครัง  ( . )  ( . )  ( . )  (+) .  (-) .  

สัปดาห์ละ  ครัง  ( . )  ( . )  ( . )  (-) .  (+) .  

ไม่ซือเลย  ( . )  ( . ) ( . )  (-) .  (+) .  

รวม ( ) ( ) ( )    
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  ผลการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคเนือไก่ ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ มีเหตุผลในการ
บริโภคเนือไก่ เพือนาํไปบริโภค มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมานาํไปประกอบอาหาร
เพือจาํหน่ายต่อ คิดเป็น ร้อยละ .  และ เพือจาํหน่ายต่อ คิดเป็น ร้อยละ .  และ นาํไปให้
สัตวเ์ลียง คิดเป็น ร้อยละ .   ประเภทการประกอบอาหารทีใช้เนือไก่เป็นส่วนผสมมากทีสุด 
คือ การทอด คิดเป็น ร้อยละ .  รองลงมา ประเภทยา่ง คิดเป็น ร้อยละ .  และ ประเภทตม้
แกง คิดเป็น ร้อยละ .  นอ้ยสุด แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อืน เช่น ลูกชิน คิดเป็น ร้อยละ .  ดงั
ตารางที .  

 

  ตารางท ี .  พฤติกรรมในการบริโภคเนือไก่ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

พฤติกรรมในการบริโภคเนือไก่ จาํนวน ร้อยละ 

เหตุผลในการบริโภค
เนือไก่ 

นาํไปบริโภค  .  

จาํหน่ายต่อ  .  

(ตอบมากกวา่  ขอ้) นาํไปประกอบอาหารเพือจาํหน่ายต่อ  .  

 

นาํไปใหส้ัตวเ์ลียง  .  

รวม  .  

ประเภทอาหารทีใช้
เนือไก่เป็นส่วนผสม 

ทอด  .  

ตม้ แกง  .  

(ตอบมากกวา่  ขอ้) ยา่ง  .  

 แปรรูปเป็นผลิตภณัฑอื์น เช่น ลูกชิน  .  

 รวม  .  

 

จากการศึกษาปัจจยัทีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซือ/บริโภคเนือไก่ ผลดงัแสดงใน
ตารางที .  พบว่า  มีความสําคญัระดบัมากทุกด้าน โดยด้านทีมีความสําคญัมากทีสุด คือ 
เครืองหมายรับรองวา่ปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ และ  แหล่งทีผลิต ( x = . )  รองลงมา 
การส่งเสริมการขายเช่น ลดราคา มีของแถม( x = . ) การโฆษณาผา่นสือต่างๆเช่นโทรทศัน์ 

วิทยุ( x = . ), ความสะอาดของสถานทีทีจาํหน่าย, ดา้นราคา ( x = . ),ลกัษณะของ
บรรจุภณัฑ ์( x = . ) , รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์ เช่นวนัผลิต วนัหมดอายุ( x = . ),ชือ
ตรา/ยีห้อ ( x = . ), ความสด ใหม่ ของเนือไก่ และผลิตภณัฑ์เนือไก่( x = . ) และ นอ้ย
ทีสุด การส่งเสริมของรัฐบาลเช่น มหกรรมกินไก่ ( x = . ) 



55 
 

 

ตารางท ี .   ปัจจัยทีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซือ/บริโภคเนือไก่ 

ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจซือ/บริโภคเนือไก่ 

ระดบัความสาํคญั 
นอ้ย ปานกลาง มาก รวม x  SD. ร  ความหมาย 

ความสด ใหม่ ของเนือไก่ 
และผลิตภณัฑเ์นือไก่ 

    .  .  มาก 

( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

เครืองหมายรับรองวา่ปลอด
โรคของหน่วยงานรัฐ 

     .  .  มาก 

  ( . ) ( . ) ( . )    

ความสะอาดของสถานทีที
จาํหน่าย 

 66   .  .  มาก 

( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

การส่งเสริมการขายเช่น ลด
ราคา มีของแถม 

     .  .  มาก 

  ( . ) ( . ) ( . )   

การส่งเสริมของรัฐบาลเช่น 

มหกรรมกินไก่ 

    .  .  มาก 

( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ 
 

     .  .  มาก 

  ( . ) ( . ) ( . )    

ชือตรา/ยหี้อ 

 

    .  .  มาก 

( . ) ( . ) ( . ) ( . )    

การโฆษณาผา่นสือต่างๆเช่น
โทรทศัน์ วทิย ุ

     .  .  มาก 

  ( . ) ( . ) ( . )    

ราคา     .  .  มาก 

 ( . ) ( . ) ( . ) ( . )    
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ตอนท ี .  การวเิคราะห์องค์ประกอบเกยีวกบัปัจจัยทมีีความสําคัญต่อการตัดสินใจ
ซือ/บริโภคเนือไก่ 

 

เมือพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin และการทดสอบของ Bartlett เพือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของขอ้มูลทีจะใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ พบวา่ ค่า KMO = .  ซึง
มากกวา่ .  และการทดสอบของ Bartlett ไดค้่า Sig = .   (p< . ) ดงันนัขอ้มูลปัจจยัทีมี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือ/บริโภคเนือไก่มีความเหมาะสมทีจะใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ ดงัตารางที .  

 

ตารางท ี .  แสดงค่า Kaiser-Meyer-Olkin และการทดสอบของ Bartlett  

 

Kaiser-Meyer-Olkin  

(KMO) 

Bartlett's Test of Sphericity 
2 Sig 

.  .  .  

 

ค่าความผนัแปร (eigen values) ของปัจจยัที  ปัจจยัที  และปัจจยัที  ของก่อนและหลงัการ
สกดัปัจจยั โดยวธีิ principal component analysis ในการสกดัปัจจยั มีค่ามากกวา่  ดงันนัปัจจยัทีมี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือ/บริโภคเนือไก่ควรมีจาํนวนปัจจยัทงัหมด  ปัจจยั ดงัตารางที .  
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ตารางท ี .  แสดงค่าความผนัแปร (Eigenvalues ) สําหรับแต่ละปัจจัย ทงัก่อนและ
หลงัการสกดัปัจจัย โดยวธีิ Principle Component ในการสกดัปัจจัย 

  

ปัจจยั Eigenvalues  

ก่อนสกดัปัจจยั สกดัปัจจยัโดยวธีิ 

 Principal component 

หลงัสกดัปัจจยั 

(ทาํการหมุนแกน) 

 .  .  .  

 .  .  .  

 .  .  .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 

การพิจารณาวา่ตวัแปรใดควรอยูใ่น ปัจจยัใด จะพิจารณาจากค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบั
ปัจจยัทีมีค่ามาก (ดงัตารางที . ) โดยพบวา่ องคป์ระกอบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือหรือบริโภค
เนือไก่ ประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบปัจจยัที  ประกอบดว้ย ความสะอาดของสถานทีทีจาํหน่าย   รายละเอียดบน
บรรจุภณัฑ ์เช่นวนัผลิต วนัหมดอาย ุ   การส่งเสริมของรัฐบาลเช่น มหกรรมกินไก่   แหล่งทีผลิต   
ความสด ใหม่ ของเนือไก่ และผลิตภณัฑเ์นือไก่  และชือตรา/ยหี้อ 

องคป์ระกอบปัจจยัที  ประกอบดว้ย การโฆษณาผา่นสือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วทิย ุ เครืองหมาย
รับรองวา่ปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ  และราคา 

องคป์ระกอบปัจจยัที  ประกอบดว้ย  การส่งเสริมการขายเช่น ลดราคา มีของแถม และลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑ ์
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ตารางท ี4.16  แสดงค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปรกบั ปัจจัย 3 ปัจจัยเมือมีสกดัปัจจัย
โดยวธีิ Principal component และทาํการหมุนแกนแล้ว 

  

 

ปัจจยัทีมีความสาํคญั 

ต่อการตดัสินใจซือ/บริโภคเนือไก่ 

Factor Loading  
1 2 3 

ความสะอาดของสถานทีทีจาํหน่าย .  .  .  

รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ ์เช่นวนัผลิต วนัหมดอายุ .  .   

การส่งเสริมของรัฐบาลเช่น มหกรรมกินไก่ .   .  

แหล่งทีผลิต .  .  .  

ความสด ใหม่ ของเนือไก่ และผลิตภณัฑเ์นือไก่ .   .  

ชือตรา/ยหี้อ .  .  .  

การโฆษณาผา่นสือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วทิย ุ  .  .  

เครืองหมายรับรองวา่ปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ .  .   

ราคา .  .  .  

การส่งเสริมการขายเช่น ลดราคา มีของแถม .   .  

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ .  .  .  
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บทท ี5 

 

สรุปผลการศึกษา  
 

จากการสํารวจผูบ้ริโภคเกียวกบัการไดรั้บข่าวสารของโรคไขห้วดันก พบวา่ผูบ้ริโภค
ทุกคนเคยไดรั้บข่าวสารการระบาดของโรคไขห้วดันก โดยแหล่งขอ้มูลทีไดรั้บข่าวสาร เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์  ซึงผูบ้ริโภคมากกว่าร้อยละ 50 ยงัมีความเขา้ใจเรืองโรคไขห้วดั
นกเพียงบางส่วนเท่านนั  และจากการสํารวจพบว่าปัจจยัต่างๆทีมีผลต่อการเลือกซือเนือไก่มี
ดว้ยกนัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ เครืองหมายรับรองวา่ปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ  แหล่งทีผลิต การ
ส่งเสริมการขาย  ความสะอาดของสถานทีทีจาํหน่าย ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ รายละเอียดบน
บรรจุภณัฑ์  โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงทีมีการระบาดของไขห้วดันกเกิดขึน  มีผลทาํให้มี
ปริมาณการซือเนือไก่ลดลง ซึงเป็นสาเหตุมาจากผูบ้ริโภคมีความตืนตวัและสนใจในข่าวสาร
เรืองโรคไขห้วดันกมากขึน ทาํให้มีพฤติกรรมการระมดัระวงัในการเลือกซือมากขึน โดยจะ
เลือกบริโภคเนือไก่จากแหล่งทีปลอดภยัมากยิงขึน อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการซือและบริโภค
เนือไก่กลบัมาสูงขึนหลงัช่วงการเกิดการระบาดไขหวดันก พบวา่องคป์ระกอบปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือหรือบริโภคเนือไก่ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั โดยปัจจยัทีสําคญัในการเลือก
ซือเนือไก่ช่วงทีมีการระบาดของโรคไขห้วดันก ไดแ้ก่ เครืองหมายรับรองว่าปลอดโรคของ
หน่วยงานรัฐ และ  แหล่งทีผลิต  ดงันนัรัฐบาลจึงควรให้ความรู้กบัผูบ้ริโภค และความเชือมนั
ในเรืองความปลอดภยัของการเลือกซือและรับประทานไก่ให้ปลอดภยัจากไขห้วดันกให้มาก
ขึนเพือให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการระบาดของไขห้วดันกมากขึน โดยการ
สือสารผา่นทางสือโทรทศัน์จะมีโอกาสในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากทีสุด  เพือไม่ให้ผูบ้ริโภคตืน
ตระหนกเกินควร จนอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนือไก่ แต่ในขณะเดียวกนัรัฐบาลควร
หามาตรการร่วมกับผูผ้ลิตในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวเพือสร้างความ
ปลอดภยัและความเชือมนัใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในระยะยาวต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

คําชีแจง 

แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํสารนิพนธ์เรือง “   ผลกระทบของ
ระดบัการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัโรคไขห้วดันกต่อพฤติกรรมการซือและบริโภคเนือไก่ ” ของ 

นางสาวชนิดา  รุจิศรีสาโรช  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยั
ศิลปากร แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ  

ส่วนที 1 ประกอบดว้ยคาํถามเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคไขห้วดันก และการเลือก
ซือผลิตภณัฑเ์นือไก่ 

 ส่วนที 2 ประกอบดว้ยแบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ และผลิตภณัฑ์จาก
เนือไก่ 
 ส่วนท ี3 ประกอบดว้ยคาํถามเกียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค 

 
 

ขอให้ท่านช่วยกรุณาตอบคาํถามตามความคิดเห็นและความรู้สึกทีแทจ้ริงของท่าน ทุกคาํตอบ
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิงในการนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการกาํหนดมาตรการการเฝ้า
ระวงัการติดต่อของโรคไขห้วดันก โดยเฉพาะนโยบายดา้นการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองของ
การติดต่อของโรคไขห้วดันก และการบริโภคเนือไก่อย่างไรให้ปลอดภยั ให้กบัประชาชนรวมถึงหา
แนวทางป้องกนัและส่งเสริมการบริโภคเนือไก่ใหถู้กวธีิ  
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลทีได้จากท่านจะนําไปใช้เพือการวิจยัเท่านันโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตวัของท่าน  
 

 

 
ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือ 

ผูว้จิยั 

 

นางสาวชนิดา  รุจิศรีสาโรช 
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แบบสอบถามเกยีวกบัการรับรู้ข้อมูลของโรคไข้หวดันกต่อพฤติกรรม 

การเลอืกซือและบริโภคเนือไก่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท ี1 คาํถามเกียวกบัการรับรู้ข่าวสารเกียวกบัโรคไขห้วดันก ความรู้ความเขา้ใจในโรคไขห้วดันก 
และการติดต่อของโรคจากการบริโภคเนือไก่ โปรดทาํเครืองหมาย  √ หนา้ขอ้ความทีท่านเคยเห็น หรือ 
ไดรั้บรู้จากสือต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1.ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันกหรือไม่ 
   เคยไดรั้บ    ไม่เคยไดรั้บ     (ขา้มไปตอบส่วนที 2) 

2. ถา้ท่านเคยไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการระบาดของโรคท่านมีความเขา้ใจมากเพียงใด 

             เขา้ใจทงัหมด               เขา้ใจบางส่วน         ไม่เขา้ใจทงัหมด 

3.ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันกจากสือใดบา้ง ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

   โทรทศัน์           วทิย ุ          หนงัสือพิมพ ์

  นิตยสาร/วารสาร/จุลสาร        เจา้หนา้ทีสาธารณสุข  อสม.                     

 กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น          หอกระจายข่าว   ครู/อาจารย ์  

              คาํบอกเล่า           บุคคลในครอบครัว                 อืนๆ โปรดระบุ.......... 
4.ท่านมีความเห็นวา่ทางราชการมีการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร เรืองโรคไขห้วดันกเป็นอยา่งไร 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

อยา่งยงิ 

4.1 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันก เพียงพอ
แลว้ 

     

4.2 ขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันกมีความจาํเป็น      

4.3  ความรู้ทีไดรั้บสามารถนาํไปปฏิบติัได ้      

4.4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมากเกินไปทาํให้ 
เกิดความหวาดกลวั และ ตืนตระหนก 

     

4.5 เนือไก่ทีปรุงสุกจากความร้อนมีความปลอดภยั      

4.6 มาตราฐานรับรองของรัฐทีมีต่อไก่มีความ
น่าเชือถือ 

     

 

5. ท่านคิดวา่โรคไขห้วดันกจะกลบัมาระบาดอีกหรือไม่ 
  จะกลบัมาระบาดอีก   ไม่กลบัมาระบาดอีก   ไม่แน่ใจ 
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6. ความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ขณะกิดการระบาดของโรคไขห้วดันก  โดยใหท้่าน เครืองหมาย  √ 
ลงในช่องขอ้ความทีเกียวกบัตวัท่านมากทีสุด 

ขอ้ความ 

ระดบัความเชือมนั 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยทีสุด 

6.1 สัญลกัษณ์มาตราฐานรับรองของรัฐบาลทีมีต่อเนือไก่
ชาํแหละและผลิตภณัฑเ์นือไก่สร้างความเชือมนัในการ
บริโภคของท่าน 

     

6.2 ความสะอาดของสถานทีจาํหน่ายเนือไก่มีผลต่อความ
เชือมนัในการบริโภคเนือไก่ของท่าน 

     

6.3 ท่านมีความเชือมนัในการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ 
เนือไก่แปรรูปแช่แขง็ ทีจาํหน่ายโดยบริษทัเอกชนโดยไม่
ตอ้งทราบวา่ไก่มีสถานทีเลียง ณ ทีใด 

     

6.4 ท่านใหค้วามเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ทีปรุงจากคน
ในครอบครัวของท่านไม่วา่แป็นอาหารประเภทใดก็ตาม 

     

6.5 เนือไก่ทีปรุงสุกดว้ยความร้อนทีเกิน 70 องศาเซลเซียส 
ท่านสามารถนาํมาบริโภคโดยชือมนัวา่ปลอดภยัจากโรค 

     

6.6 เมือท่านไดรั้บข่าวการระบาดของโรคไขห้วดันกใน
พืนทีต่างๆ ทาํใหค้วามเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ลดลง 

     

6.7 คาํแนะนาํในการปรุงอาหารใหป้ลอดภยัจากโรคไขห้วดั
นกสร้างความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่แก่ท่าน 

     

6.8 นโยบายการป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดันกของ
ภาครัฐในปัจจุบนัมีผลต่อความเชือมนัในการบริโภคเนือไก่
ของท่าน 

     

6.9 ท่านใหค้วามเชือมนัในการบริโภคเนือไก่ และผลิตภณัฑ์
จากเนือไก่ทีผา่นการรับรองอยา่งถูกตอ้ง แมว้า่จะวางรวม
กบัผลิตภณัฑอื์นทีไม่ไดรั้บการรับรอง 

     

6.10 ในอนาคตท่านยงัคงให้ความเชือมนัในการบริโภคเนือ
ไก่และผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ ถึงแมว้า่จะมีการระบาดหรือไม่
มีการระบาดของโรคไขห้วดันกในพืนที 
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ส่วนท ี2   แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่ โปรดทาํเครืองหมาย ลง √ ( ) ทีท่าน
เลือก 

เนือไก่ชาํแหละ ทงัตวัและแยกชินส่วนเช่น  ปีก น่อง ( ทียงัไม่ไดป้ระกอบอาหาร ) 

พฤติกรรม 
ก่อนเกิดการระบาดของ 

ไขห้วดันก 
การระบาดของโรคในปัจจุบนั 

หลงัเกิดการระบาดของ 

ไขห้วดันก 
1.ท่านซือเนือไก่
ชาํแหละบ่อย 

แค่ไหน 

( )  มากกวา่ 2-3 สัปดาห์ต่อ
ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 2-3  ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 1 ครัง 

( ) ไม่ซือเลย 

( )  มากกวา่ 2-3 สัปดาห์ต่อครัง 

( ) สัปดาห์ละ 2-3  ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 1 ครัง 

( ) ไม่ซือเลย 

( )  มากกวา่ 2-3 สัปดาห์ต่อครัง 

( ) สัปดาห์ละ 2-3  ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 1 ครัง 

( ) ไมซื่อเลย 

2. ในการซือเนือไก่
ชาํแหละแต่ละครัง
ท่านซือปริมาณเท่าใด 

( ) มากกวา่ 3 กิโลกรัม 

( ) 2-3 กิโลกรัม 

( ) 1-2 กิโลกรัม 

( ) นอ้ยกวา่1 กิโลกรัม 

( ) ไม่ซือเลย 

( ) มากกวา่ 3 กิโลกรัม 

( ) 2-3 กิโลกรัม 

( ) 1-2 กิโลกรัม 

( ) นอ้ยกวา่1 กิโลกรัม 

( ) ไม่ซือเลย 

( ) มากกวา่ 3 กิโลกรัม 

( ) 2-3 กิโลกรัม 

( ) 1-2 กิโลกรัม 

( ) นอ้ยกวา่1 กิโลกรัม 

( ) ไม่ซือเลย 
3. ท่านซือเนือไก่
ชาํแหละทีใดมาก
ทีสุด/บ่อยทีสุด 

( ) ตลาดสด 

( ) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

( ) อืนๆ 

( ) ไม่ซือเลย 

( ) ตลาดสด 

( ) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

( ) อืนๆ 

( ) ไม่ซือเลย 

( ) ตลาดสด 

( ) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

( ) อืนๆ 

( ) ไม่ซือเลย 
4. ท่านเลือกบริโภค
สินคา้เกษตรประเภท
อืนๆแทนเนือไก่ 

( )  มากกวา่ 2-3 สัปดาห์ต่อ
ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 2-3  ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 1 ครัง 

( ) ไม่ซือเลย 

( )  มากกวา่ 2-3 สัปดาห์ต่อครัง 

( ) สัปดาห์ละ 2-3  ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 1 ครัง 

( ) ไม่ซือเลย 

( )  มากกวา่ 2-3 สัปดาห์ต่อครัง 

( ) สัปดาห์ละ 2-3  ครัง 

( ) สัปดาห์ละ 1 ครัง 

( ) ไม่ซือเลย 

5.  ท่านซือหรือบริโภคเนือไก่ชาํแหละ หรือไก่แปรรูปแช่แขง็เพราะอะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 

        นาํไปบริโภค     จาํหน่ายต่อ 

  นาํไปประกอบอาหารเพือจาํหน่ายต่อ   นาํไปใหส้ัตวเ์ลียง 

  อืนๆ ระบุ.....................................   ไม่ซือหรือบริโภคเลย 
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6. ท่านคิดวา่การประกอบอาหารทีใชเ้นือไก่เป็นส่วนผสมประเภทใดมีความปลอดภยัมากทีสุด  
  ทอด      ตม้ แกง 

  ยา่ง       แปรรูปเป็นผลิตภณัฑอื์น เช่น ลูกชิน  
  อืนๆ ระบุ.............. 
 

7. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งทีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือ/บริโภคเนือไก่ 

ปัจจยัทีช่วยในการตดัสินใจเลือกซือของท่าน 
ผลต่อการตดัสินใจ 

มาก ปานกลาง นอ้ย 

7.1 ความสด ใหม่ ของเนือไก่ และผลิตภณัฑเ์นือไก่    
7.2 เครืองหมายรับรองวา่ปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ     
7.3 ความสะอาดของสถานทีทีจาํหน่าย    
7.4 การส่งเสริมการขายเช่น ลดราคา มีของแถม    
7.5 การส่งเสริมของรัฐบาลเช่น มหกรรมกินไก่    
7.6 ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์    
7.7 ชือตรา/ยหี้อ    
7.8 การโฆษณาผา่นสือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วทิย ุ    
7.9 ราคา    
7.10 แหล่งทีผลิต     
7.11 รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ ์เช่นวนัผลิต วนัหมดอายุ    
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ส่วนท ี3 คาํถามทีเกียวกบัขอ้มูลทวัไป โปรดทาํเครืองหมาย √  ลงใน  ซึงตรงกบัตวัท่าน 

1.เพศ           
 ชาย      หญิง  

2.อาย ุ(ระบุ) 

  ตาํกวา่ 19 ปี     -  ปี   -  ปี 
  -  ปี      ปีขึนไป 

3. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทีพกัอาศยัอยูก่บัท่านในขณะนี ( รวมตวัท่าน) 
  1 คน       2-3 คน   

   4-5 คน      มากกวา่ 5 คน 

4.ระดบัการศึกษา 
  ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช    ปริญญาตรี  
  สูงกวา่ปริญญาตรีขึนไป 

5.อาชีพหลกั 
 แม่บา้น      รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 พนกังานบริษทั    เจา้ของธุรกิจ 

 นกัเรียน นกัศึกษา    อืนๆ (โปรดระบุ)………….. 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท    10,000 บาท ถึง20,000 บาท  

  20,001 บาท ถึง 30,000 บาท   มากกวา่ ,000 บาทขึนไป 
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ภาคผนวก ข 

Oneway อายุ 
Descriptives

ปัจจัยสําคัญในการตัดสนิใจซอื/บรโิภคเนอืไก่

21 1.38 .805 .176 1.01 1.75 1 3
77 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3

131 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3
65 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3

106 2.99 .097 .009 2.97 3.01 2 3
400 2.91 .407 .020 2.87 2.95 1 3

ตํากวา่ 19 ปี
อาย ุ21-30 ปี
อาย ุ31-40 ปี
อาย ุ41-50 ปี
อาย ุ50 ปีขนึไป
Total

N Mean Std. Dev iation Std. Error Low er Bound Upper Bound

95% C onfidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

ปัจจัยสําคัญในการตดัสนิใจซอื/บริโภคเนอืไก่

51.995 4 12.999 368.248 .000
13.943 395 .035
65.938 399

Betw een Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

 

Oneway จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 
Descriptives

ปัจจัยสําคัญในการตดัสนิใจซอื/บรโิภคเนอืไก่

21 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3
145 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3
129 2.99 .088 .008 2.98 3.01 2 3
105 2.68 .740 .072 2.53 2.82 1 3
400 2.91 .407 .020 2.87 2.95 1 3

จํานวน 1 คน
จํานวน 2 - 3 คน
จํานวน 4 - 5 คน
มากกว่า 5 คน
Total

N Mean Std. Dev iation Std. Error Low er Bound Upper Bound

95% C onfidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

ปัจจัยสําคญัในการตดัสนิใจซอื/บริโภคเนอืไก่

7.955 3 2.652 18.109 .000
57.983 396 .146
65.938 399

Betw een Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Oneway  ระดับการศึกษา 
Descriptives

ปัจจัยสําคญัในการตดัสนิใจซอื/บรโิภคเนอืไก่

20 1.30 .733 .164 .96 1.64 1 3
42 2.98 .154 .024 2.93 3.02 2 3

127 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3
180 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3
31 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3

400 2.91 .407 .020 2.87 2.95 1 3

ประถมศึกษา
มธัยมศกึษาตอนตน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย, ปวช
ปรญิญาตรี
สงูกวา่ปรญิญาตรีขนึไป
Total

N Mean Std. Dev iation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% C onfidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

ปัจจัยสําคญัในการตดัสนิใจซอื/บริโภคเนอืไก่

54.761 4 13.690 483.857 .000
11.176 395 .028
65.938 399

Betw een Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

 

 

 

Oneway  อาชีพ 
 

ANOVA

ปัจจัยสําคญัในการตดัสนิใจซอื/บริโภคเนอืไก่

25.843 5 5.169 50.791 .000
40.094 394 .102
65.938 399

Betw een Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Post Hoc Tests 
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Correlation Matrix

1.000 .234 .337 .193 .534 .196 .325 .159 .369 .263 .313
.234 1.000 .220 .137 .187 .198 .268 .548 .647 .244 .329
.337 .220 1.000 .271 .365 .206 .443 .154 .394 .308 .531
.193 .137 .271 1.000 .261 .230 .198 .141 .259 .035 .224
.534 .187 .365 .261 1.000 .107 .335 .104 .333 .238 .323
.196 .198 .206 .230 .107 1.000 .239 .174 .281 .146 .177
.325 .268 .443 .198 .335 .239 1.000 .288 .503 .280 .520
.159 .548 .154 .141 .104 .174 .288 1.000 .560 .046 .241
.369 .647 .394 .259 .333 .281 .503 .560 1.000 .272 .435
.263 .244 .308 .035 .238 .146 .280 .046 .272 1.000 .318
.313 .329 .531 .224 .323 .177 .520 .241 .435 .318 1.000

b7.1
b7.2
b7.3
b7.4
b7.5
b7.6
b7.7
b7.8
b7.9
b7.10
b7.11

Correlation
b7.1 b7.2 b7.3 b7.4 b7.5 b7.6 b7.7 b7.8 b7.9 b7.10 b7.11

 
 

KMO and Bartlett's Test

.830

1281.440
55

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

 
 

Total  Variance Explained

3.975 36.136 36.136 3.975 36.136 36.136 2.846 25.870 25.870
1.401 12.740 48.877 1.401 12.740 48.877 2.241 20.376 46.246
1.032 9.381 58.257 1.032 9.381 58.257 1.321 12.012 58.257
.923 8.394 66.651
.849 7.717 74.368
.695 6.321 80.689
.536 4.876 85.565
.455 4.133 89.698
.446 4.054 93.752
.407 3.703 97.455
.280 2.545 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
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Component Matrixa

.800 -.351  

.700 .161 -.165

.699   

.662 .325  

.628 -.554 -.148

.600 .331  

.579 .433  

.528 -.671  

.409 .125 .717

.466 .250 -.496

.406  .455

b7.9
b7.11
b7.7
b7.3
b7.2
b7.1
b7.5
b7.8
b7.4
b7.10
b7.6

1 2 3
Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
3 components extracted.a. 

 
 

Rotated Component Matrixa

.699 .120 .204

.672 .293  

.672  .273

.644 .131 -.308

.641  .232

.613 .334 .138
 .842 .144

.195 .828  

.409 .746 .200

.174  .816

.132 .233 .553

b7.3
b7.11
b7.5
b7.10
b7.1
b7.7
b7.8
b7.2
b7.9
b7.4
b7.6

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analy sis. 
Rotation Method:  Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 
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XLSTAT 2006.5 - Principal Component Analysis (PCA) - on 2/5/2554 at 14:06:41
Observations/variables table: Workbook = data.xls / Sheet = data / Range = data!$BC$3:$BM$403 / 400 rows and 11 c
Filtering / N first rows: Number of observations: 50
PCA type: Pearson (n)
Type of biplot: Correlation biplot / Coefficient = n

Summary statistics:

Variable Observationwith missingthout missi Minimum Maximum Mean Std. deviation
ความสด ใหม ่ของเนอืไก ่และผลิ 400 0 400 1.000 3.000 2.515 0.605
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 400 0 400 2.000 3.000 2.810 0.393
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 400 0 400 1.000 3.000 2.750 0.523
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 400 0 400 2.000 3.000 2.798 0.402
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 400 0 400 1.000 3.000 2.510 0.605
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 400 0 400 2.000 3.000 2.723 0.448
ชอืตรา/ยหีอ้ 400 0 400 1.000 3.000 2.640 0.562
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 400 0 400 2.000 3.000 2.783 0.413
ราคา 400 0 400 1.000 3.000 2.750 0.523
แหลง่ทผีลติ 400 0 400 2.000 3.000 2.805 0.397
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 400 0 400 1.000 3.000 2.688 0.548

Correlation matrix (Pearson (n)):

 

 
Correlation matrix (Pearson (n)):

Variables งเนอืไก ่และงวา่ปลอดโรคดของสถานทขีายเชน่ ลดรงรัฐบาลเชน่ ณะของบรรจุ ชอืตรา/ยหีอ้นสอืตา่งๆเชน่ ราคา แหลง่ทผีลติจภัุณฑ ์เชน่วนัผลติ วนัหมดอ
ความสด ใหม ่ของเนอืไก ่และผลิ 1 0.234 0.337 0.193 0.534 0.196 0.325 0.159 0.369 0.263 0.313
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 0.234 1 0.220 0.137 0.187 0.198 0.268 0.548 0.647 0.244 0.329
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 0.337 0.220 1 0.271 0.365 0.206 0.443 0.154 0.394 0.308 0.531
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 0.193 0.137 0.271 1 0.261 0.230 0.198 0.141 0.259 0.035 0.224
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 0.534 0.187 0.365 0.261 1 0.107 0.335 0.104 0.333 0.238 0.323
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 0.196 0.198 0.206 0.230 0.107 1 0.239 0.174 0.281 0.146 0.177
ชอืตรา/ยหีอ้ 0.325 0.268 0.443 0.198 0.335 0.239 1 0.288 0.503 0.280 0.520
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 0.159 0.548 0.154 0.141 0.104 0.174 0.288 1 0.560 0.046 0.241
ราคา 0.369 0.647 0.394 0.259 0.333 0.281 0.503 0.560 1 0.272 0.435
แหลง่ทผีลติ 0.263 0.244 0.308 0.035 0.238 0.146 0.280 0.046 0.272 1 0.318
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 0.313 0.329 0.531 0.224 0.323 0.177 0.520 0.241 0.435 0.318 1
Values in bold are significantly different from 0 with a significance level alpha=0.05
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Principal Component Analysis:

Eigenvalues:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
Eigenvalue 3.975 1.401 1.032 0.923 0.849 0.695 0.536 0.455 0.446 0.407 0.280
Variability (%) 36.136 12.740 9.381 8.394 7.717 6.321 4.876 4.133 4.054 3.703 2.545
Cumulative % 36.136 48.877 58.257 66.651 74.368 80.689 85.565 89.698 93.752 97.455 100.000

Eigenvectors:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
ความสด ใหม ่ของเนือไก ่และผลิ 0.301 -0.280 0.024 0.472 0.317 -0.217 -0.121 0.302 -0.580 -0.125 -0.058
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 0.315 0.468 -0.146 0.132 0.110 0.252 -0.207 0.179 0.275 -0.379 -0.523
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 0.332 -0.275 -0.026 -0.245 -0.285 0.010 -0.594 -0.518 -0.169 -0.093 -0.119
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 0.205 -0.105 0.706 -0.008 -0.218 0.564 0.226 0.091 -0.140 -0.026 -0.057
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 0.290 -0.366 0.066 0.513 0.073 -0.046 0.065 -0.226 0.618 0.265 -0.017
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 0.204 0.063 0.448 -0.477 0.619 -0.299 -0.120 0.020 0.171 0.099 -0.008
ชอืตรา/ยหีอ้ 0.350 -0.082 -0.090 -0.217 -0.234 -0.419 0.651 -0.123 -0.050 -0.231 -0.302
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 0.265 0.567 0.024 0.156 -0.099 -0.084 0.036 -0.204 -0.280 0.664 -0.074
ราคา 0.401 0.297 -0.028 0.082 -0.001 0.015 0.058 -0.130 0.048 -0.367 0.766
แหลง่ทผีลติ 0.234 -0.211 -0.488 -0.255 0.418 0.542 0.249 -0.098 -0.128 0.201 0.027
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 0.351 -0.136 -0.162 -0.259 -0.361 -0.064 -0.173 0.682 0.172 0.289 0.147
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Factor loadings:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
ความสด ใหม ่ของเนือไก ่และผลิ 0.600 -0.331 0.024 0.453 0.292 -0.181 -0.089 0.204 -0.387 -0.080 -0.031
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 0.628 0.554 -0.148 0.127 0.101 0.210 -0.152 0.121 0.184 -0.242 -0.277
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 0.662 -0.325 -0.026 -0.235 -0.263 0.008 -0.435 -0.349 -0.113 -0.059 -0.063
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 0.409 -0.125 0.717 -0.008 -0.201 0.470 0.165 0.062 -0.093 -0.017 -0.030
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 0.579 -0.433 0.067 0.493 0.067 -0.038 0.047 -0.152 0.413 0.169 -0.009
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 0.406 0.074 0.455 -0.458 0.570 -0.250 -0.088 0.013 0.114 0.063 -0.004
ชอืตรา/ยหีอ้ 0.699 -0.098 -0.092 -0.208 -0.216 -0.349 0.476 -0.083 -0.033 -0.147 -0.160
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 0.528 0.671 0.024 0.149 -0.091 -0.070 0.026 -0.138 -0.187 0.424 -0.039
ราคา 0.800 0.351 -0.029 0.079 -0.001 0.013 0.043 -0.087 0.032 -0.234 0.405
แหลง่ทผีลติ 0.466 -0.250 -0.496 -0.245 0.385 0.452 0.182 -0.066 -0.085 0.128 0.014
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 0.700 -0.161 -0.165 -0.248 -0.333 -0.053 -0.127 0.460 0.115 0.184 0.078
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Correlations between variables and factors:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
ความสด ใหม ่ของเนือไก ่และผลิ 0.600 -0.331 0.024 0.453 0.292 -0.181 -0.089 0.204 -0.387 -0.080 -0.031
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 0.628 0.554 -0.148 0.127 0.101 0.210 -0.152 0.121 0.184 -0.242 -0.277
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 0.662 -0.325 -0.026 -0.235 -0.263 0.008 -0.435 -0.349 -0.113 -0.059 -0.063
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 0.409 -0.125 0.717 -0.008 -0.201 0.470 0.165 0.062 -0.093 -0.017 -0.030
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 0.579 -0.433 0.067 0.493 0.067 -0.038 0.047 -0.152 0.413 0.169 -0.009
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 0.406 0.074 0.455 -0.458 0.570 -0.250 -0.088 0.013 0.114 0.063 -0.004
ชอืตรา/ยหีอ้ 0.699 -0.098 -0.092 -0.208 -0.216 -0.349 0.476 -0.083 -0.033 -0.147 -0.160
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 0.528 0.671 0.024 0.149 -0.091 -0.070 0.026 -0.138 -0.187 0.424 -0.039
ราคา 0.800 0.351 -0.029 0.079 -0.001 0.013 0.043 -0.087 0.032 -0.234 0.405
แหลง่ทผีลติ 0.466 -0.250 -0.496 -0.245 0.385 0.452 0.182 -0.066 -0.085 0.128 0.014
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 0.700 -0.161 -0.165 -0.248 -0.333 -0.053 -0.127 0.460 0.115 0.184 0.078
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Contribution of the variables (%):

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
ความสด ใหม ่ของเนือไก ่และผลิ 9.058 7.821 0.055 22.240 10.047 4.711 1.473 9.113 33.589 1.558 0.334
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 9.926 21.881 2.133 1.744 1.199 6.337 4.300 3.210 7.589 14.337 27.345
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 11.014 7.539 0.067 5.996 8.125 0.010 35.273 26.851 2.849 0.856 1.420
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 4.216 1.112 49.841 0.007 4.768 31.771 5.105 0.834 1.950 0.069 0.327
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 8.431 13.362 0.429 26.309 0.532 0.211 0.419 5.098 38.169 7.009 0.029
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 4.156 0.395 20.045 22.717 38.330 8.965 1.437 0.038 2.939 0.972 0.006
ชอืตรา/ยหีอ้ 12.280 0.680 0.816 4.693 5.485 17.517 42.325 1.511 0.249 5.329 9.114
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 7.006 32.101 0.058 2.419 0.971 0.703 0.129 4.162 7.852 44.045 0.554
ราคา 16.105 8.794 0.079 0.675 0.000 0.023 0.342 1.681 0.226 13.452 58.624
แหลง่ทผีลติ 5.468 4.466 23.843 6.514 17.476 29.342 6.191 0.969 1.629 4.026 0.074
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 12.339 1.847 2.632 6.686 13.066 0.410 3.007 46.534 2.959 8.346 2.174

Squared cosines of the variables:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
ความสด ใหม ่ของเนือไก ่และผลิ 0.360 0.110 0.001 0.205 0.085 0.033 0.008 0.041 0.150 0.006 0.001
เครอืงหมายรับรองวา่ปลอดโรคข 0.395 0.307 0.022 0.016 0.010 0.044 0.023 0.015 0.034 0.058 0.077
ความสะอาดของสถานททีจํีาหน่า 0.438 0.106 0.001 0.055 0.069 0.000 0.189 0.122 0.013 0.003 0.004
การสง่เสรมิการขายเชน่ ลดราคา 0.168 0.016 0.514 0.000 0.040 0.221 0.027 0.004 0.009 0.000 0.001
การสง่เสรมิของรัฐบาลเชน่ มหกร 0.335 0.187 0.004 0.243 0.005 0.001 0.002 0.023 0.170 0.029 0.000
ลกัษณะของบรรจภัุณฑ์ 0.165 0.006 0.207 0.210 0.325 0.062 0.008 0.000 0.013 0.004 0.000
ชอืตรา/ยหีอ้ 0.488 0.010 0.008 0.043 0.047 0.122 0.227 0.007 0.001 0.022 0.026
การโฆษณาผา่นสอืตา่งๆเชน่โทร 0.278 0.450 0.001 0.022 0.008 0.005 0.001 0.019 0.035 0.179 0.002
ราคา 0.640 0.123 0.001 0.006 0.000 0.000 0.002 0.008 0.001 0.055 0.164
แหลง่ทผีลติ 0.217 0.063 0.246 0.060 0.148 0.204 0.033 0.004 0.007 0.016 0.000
รายละเอยีดบนบรรจภัุณฑ ์เชน่วนั 0.490 0.026 0.027 0.062 0.111 0.003 0.016 0.212 0.013 0.034 0.006
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