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บทคดัย่อ 

 
  การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลและดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติที่
เกีย่วกบักจิกรรม ความสนใจและความคดิเหน็ดา้นอาหารและการดูแลสุขภาพทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เนื้อหมู
ด าคูโรบูตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคจ านวน 120 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื หาค่าสถติริอ้ยละและ
ค่าความถี ่ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติไิค-สแควร ์
        ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่ง 25-34 ปี ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีมี
สถานภาพโสด ประกอบอาชพีเป็นพนกังานเอกชนหรอืลกูจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 20,000  บาท 
         ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.10 พบว่า  

1. ปจัจยัขอ้มลูสว่นบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ 
เนื้อหมูด าคูโรบูตะมากทีสุ่ด จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นจ านวนเงนิที่ซื้อ
ผลติภณัฑ ์และดา้นเหตุผลส าคญัทีส่ดุทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์ รองมาคอื ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ อายุ และอาชพี
ตามล าดบั 

2. ปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมการ 
ซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะมากที่สุด จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์ ด้าน
สถานที่ซื้อผลติภณัฑ์ และด้านโอกาสที่ซื้อผลติภณัฑ์ รองลงมาคือ ความสนใจด้านสุขภาพ ความคิดเห็นด้าน
อาหารและสขุภาพ และกจิกรรมดา้นอาหารและสขุภาพ ตามล าดบั 
1        ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ประกอบการควรเน้นการด าเนินกลยุทธ์ด้านจดัรูปแบบ
กจิกรรมที่สอดคล้องกบัแบบการด าเนินชีวติของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนโสดที่อาจไม่ได้ประกอบอาหาร
รบัประทานเองบ่อยๆจนเป็นกิจวัตร แต่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะเป็นอย่างมาก เช่น จัด
กจิกรรมแสดงการประกอบอาหารดว้ยเนื้อหมูด าคูโรบูตะ แนะน าเมนูต่างๆในการประกอบอาหารหรอืปรบัปรุง
ลกัษณะการน าไปใชป้ระกอบการปรุงอาหารทีส่ะดวกและไม่ยุ่งยาก หรอือาจจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ร่วมกบั
ทางโรงพยาบาลหรอืนิตรสารต่างๆ นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการควรใช้กลยุทธส์รา้งคุณค่าผลติภณัฑโ์ดยออกแบบ
บรรุจภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและหีบห่อสวยงาม เนื่องจากราคาเมื่อเทียบกับปริมาณอาจมีราคาสูงกว่า               
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เน้ือหมทูัว่ไป ตลอดจนค านึงถงึเรื่องความสะอาดและปลอดภยัส่งเสรมิภาพลกัษณ์ คุณภาพและรสชาตดิขีองเนื้อ
หมคูโูรบตูะผ่านสือ่สิง่พมิพแ์ละโทรทศัน์ อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรม การด าเนินชวีติ เน้ือหมดู าคโูรบตูะ 

 
Abstract 

 
The purpose of this research is to study the Demographic Data and lifestyle in activities, 

interesting & Opinion aspects of Food and Health which affect to Kurobuta Pork buying behavior of 
consumer in Bangkok Metropolis. This research is 120 Kurobuta Pork consumers.  The data was 
collected by using questionnaires and was analyzed by using percentage, frequency and statistic for 
hypotheses test is chi-square test.  

  Result of the research were found that the majority of sample research was between 25-31 
year-old, held bachelor degree, single, working as private company employee with average income 
below 20,000 baht per month. 

  The hypotheses tests at the statistical significance level of 0.10 reveal that  

1. The personal date in average income has affective to purchasing behavior of  
Kurobuta Pork in term of purchasing frequency, spending amount and reason of buying. Secondly, 
status, age and occupation in respectively.  

2. Lifestyle in interesting aspect of Food has affective to affect to purchasing  
behavior of Kurobuta Pork in term of purchasing frequency, place and occasion of buying. Secondly, 
interesting aspect of Health, in interesting aspect of Food and Health and in activities aspect of Food 
and Health in respectively.  
 
Key Words: Behaviors, Lifestyles, Kurobuta Pork 
 
บทน า 
 อาหารเป็นหน่ึงในปจัจัยสี่ที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การบริโภคอาหารก็เ ป็น              

ปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมสีขุภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรง  รวมถงึการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

เพื่อให้ไดส้ารอาหารครบ 5 หมู่ เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกายและในปรมิาณสดัส่วนทีเ่หมาะสมโดยยดึ

หลกัธงโภชนาการสามเหลีย่มแบบแขวนโดยฐานใหญ่ดา้นบนเน้นกนิใหม้าก และปลายธงขา้งล่างเน้นใหก้นิน้อย 

ธงโภชนาการจะบอกชนิดและปรมิาณของอาหารทีค่วรกนิในแต่ละวนัเพื่อใหไ้ดส้ารอาหารต่างๆ ตามขอ้ก าหนด

ปรมิาณสารอาหารทีค่วรไดร้บัในหนึ่งวนั การบรโิภคเนื้อสตัวอ์ยู่บนดา้นปลายธง โดยมขีอ้แนะน าใหบ้รโิภควนัละ 
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6-12 ช้อนกินข้าว เพื่อให้ได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักเพราะหน้าที่ที่ส าคัญของโปรตีนคือการ

เสรมิสรา้งร่างกายใหเ้จรญิเตบิโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีเ่สือ่มสลายใหอ้ยู่ในสภาพปกต ิเป็นส่วนประกอบของการ

สรา้งภูมคิุม้กนัโรคตดิเชือ้และยงัใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย 

 เนื่องจากประเทศไทยมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การใช้

เทคโนโลยทีี่ท าใหม้คีวามสะดวกสบายมากขึน้ มคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านคมนาคมขนส่ง

และดา้นวชิาการทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเปลีย่นแปลงไป ในงานวจิยันี้ขอกล่าวถงึมกีารเปิดรบัอาหาร

หมวดเนื้อสตัว์ของทุกชาติไม่ว่าจะเป็นอเมริกนั อิตาเลี่ยน ฝรัง่เศส จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ในรูปแบบต่างๆทัง้

อาหารสดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปต่างๆมใีห้เลอืกมากขึน้ในท้องตลาด นอกจากนี้การมโีอกาสได้รบัขอ้มูล

ขา่วสารดา้นโภชนาการจากสือ่ต่างๆ ไดร้บัอทิธพิลของการโฆษณาประชาสมัพนัธม์าก บางคนมโีอกาสไดเ้ดนิทาง

ไปต่างประเทศ ไดต้ดิต่อกบัชาวต่างชาต ิท าใหนิยมบรโิภคเนื้อน าเขา้จากต่างประเทศ และบางกลุ่มกม็ฐีานะทาง

เศรษฐกจิด ี ตลอดจนความใสใ่จพถิพีถินัในการเลอืกซือ้วตัถุดบิทีด่ใีนการท าอาหาร เพื่อให้เน้ือสตัวท์ีร่สชาตอิร่อย 

ถูกสขุลกัษณะ และปลอดภยั เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั แต่ในเนื้อสตัวท์ุกชนิดกม็ไีขมนัแทรกอยู่ในเนื้อดว้ย 

และอาหารทีอุ่ดมด้วยโปรตีนอย่างเนื้อสตัว์กม็ปีรมิาณไขมนัสูงด้วย หากการบรโิภคเนื้อสตัว์มากๆ อาจท าให้มี

น ้าหนักตวัทีเ่พิม่ขึน้ได ้จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นลว้นมสี่วนในการก าหนดรูปแบบวถิกีารด าเนินชวีติในดา้นลกัษณะ

ของการบรโิภคเนื้อสตัวเ์ปลีย่นแปลงไป 

         เน้ือหม ูเป็นเนื้อสตัวท์ีผู่บ้รโิภคนิยมบรโิภคกนัมากทีสุ่ด จากปจัจุบนัผูบ้รโิภคไดเ้ปลีย่นพฤตกิรรมการ
ซือ้ผูบ้รโิภคกห็นัมานิยมเน้ือหมนู าเขา้ดว้ย เช่นเน้ือหมไูฮโซจากต่างประเทศอย่างหมคูโูรบูตะหรอืเน้ือหมูด าญี่ปุ่น  
เมื่อก่อนหากจะรบัประทานเน้ือหมูด าคูโรบูตะ อาจต้องบนิไปไกลถึงญี่ปุ่น หรอืต้องรบัประทานในโรงแรมหรือ
ร้านอาหารญี่ปุ่น แต่ปจัจุบนัผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหาเจ้าหมูด าเนื้อนุ่มนี้มารับประทานได้อย่างง่ายดาย 
เนื่องจากด้วยศกัยภาพในการผลติเนื้อสุกรของไทยทีส่ามารถพฒันาปรบัปรุงสายพนัธุ์สุกรด าได้เองโดยมุ่งการ
ผลติเพื่อใชเ้น้ือสกุรเป็นสว่นประกอบในการผลติภณัฑอ์าหารทัง้แบบสดหรอืแบบแปรรูปต่างๆ เช่น หมูหมกั หรอื
หมูปรุงรส เป็นต้น  การผลติเนื้อหมูด าคูโรบูตะ ถอืเป็นนวตักรรมใหม่ของกระบวนการปรบัปรุงสายพนัธุส์ุกรด า
ของประเทศไทยจนกลายเป็นผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะ ทีว่างจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ตามซุปเปอรม์ารเ์กต
หรอืดสิเคา้สโตรใ์นกรุงเทพมหานครอยู่ทุกวนัน้ี  

ในทางกลบักนั ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกบรโิภคเนื้อหมูอาจไม่ใหค้วามส าคญัเรื่องความแตกต่างดา้นสายพนัธุ์
หรอืตอ้งมาจากน าเขา้จากประเทศเท่ากบัวธิปีรุงทีเ่หมาะกบัแต่ละชิน้สว่นทีจ่ะท าใหห้มูมคีวามเหนียวนุ่ม โดยเนื้อ
แต่ละชิน้สว่นมคีวามเหนียวนุ่มทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัการน าไปประกอบปรุงอาหาร ในรูปแบบสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 
รปูแบบการใชช้วีติกม็บีทบาทส าคญัอย่างมากในการก าหนดพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่ส่งผลให้พฤติกรรมซื้อเนื้อสุกรของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครหนัมาเลอืกซือ้เนื้อหมดู าคโูรบตูะ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกจิดา้นผลติภณัฑเ์น้ือหมดู า
คโูรบตูะต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
  1. เพื่อศกึษาถงึลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย  อายุ  ระดบัการศกึษา สถานภาพ  
อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อศกึษาถงึรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   3. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  ประกอบดว้ย  

1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ 
  ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 
  ปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหารและการดูแลสุขภาพ  ประกอบด้วยด้าน

กจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1.  ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้ต่อเดอืน มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.  ปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิตของสมจิตร ล้วนจ าเริญ  (2532)  กล่าวว่า  รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (Lifestyle) หมายถึง แบบที่ประชาชนได้ใช้ชวีติและใช้จ่ายเงนิและเวลาแบบการด ารงชวีติมสี่วน
เกี่ยวข้องกบับุคลิกภาพ สิ่งจูงใจ ครอบครวั กลุ่มอ้างอิง ชัน้ทางสงัคม วฒันธรรม และวัฒนธรรมย่อย ทัง้นี้ 
เพราะว่าคนเราเกดิมาจะต้องใชช้วีติที่สมัผสักบัสิง่ต่างๆ ภายนอกตวั ประกอบกบัการใช้ชวีติที่ได้รบัอทิธพิลมา
จากความเป็นบุคลคิภาพของตวัเองทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิรูปแบบการด าเนินชวีติของตนขึน้มาดงันัน้แบบการด าเนิน
ชวีตินัน้กค็อื ลกัษณะของความเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึการใชเ้วลาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร(Activities)  การใหค้วาม
สนใจกบัสภาพแวดล้อมรอบตวั(Interests)และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตวัเองและสิง่รอบขา้ง (Opinions) ซึง่ตวัแปร
เหล่าน้ีคอื ลกัษณะทางจติวทิยา (Psychological Characteristics) นัน่เอง 
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 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภคของเบลซ และ เบลช (ดารา ทีปะปาล.  
2541:  53-59;  อ้างอิงจาก Belch; & Belch. 1990. Inteoduction to Advertising and promotion 
Management: p 127) ไดก้ล่าวสรุปถงึกระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภคไวว้่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน  ดงันี้ 
 1 การรบัรูป้ญัหา (Problem recognition) จะเกดิขึน้หลงัจากทีผู่บ้รโิภคไดร้บัสิง่เรา้ซึง่อาจเกดิจากการ
โฆษณา จากสงัคม หรอืเกดิจากแรงขบัในร่างกาย โดยสิง่เรา้ดงักล่าวนัน้ อาจจะจงูใจท าใหเ้กดิการรบัรูป้ญัหา การ
รบัรูป้ญัหาเกดิขึน้เมื่อบุคคลเผชญิกบัสถานการณ์ความไม่สมดุลกนัระหว่างสภาวะทีเ่ป็นจรงิ (actual state) กบั
สภาวะทีป่รารถนา (desired state) และความพยายามของบุคคลทีอ่ยากจะใหบ้รรลุสภาวะทีป่รารถนา จะเป็นผล
ท าใหเ้กดิความตอ้งการ ซึง่เป็นรากแห่งพฤตกิรรมของมนุษย ์เพราะว่าถา้ไม่มคีวามตอ้งการแลว้พฤตกิรรมใดๆ ก็
จะไม่เกดิขึน้ ดงันัน้ เมื่อผูบ้รโิภครบัรูป้ญัหาแลว้ พบว่าผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีต่นพจิารณาอยู่อาจจะท าใหต้นสม
ความสามารถหรอื สามารถแกป้ญัหาไดก้จ็ะท าใหเ้กดิการกระท าขัน้ตอนอื่นต่อไป 
 2 การแสวงหาขอ้มูล (Information search) ภายหลงัจากผู้บรโิภคเกดิการรบัรู้ปญัหาแลว้กจ็ะเริม่
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์และบริการที่จะซื้อในเบื้องต้น โดยจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในตัว
ผู้บริโภคเองก่อน กล่าวคือ จะพิจารณาความรู้อนัเกิดจากควาทรงจ าที่ได้สัง่สมมาจากประสบการณ์เกี่ยวกบั
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเป็นเบือ้งแรกก่อน ต่อจากนัน้จงึหาขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 3 การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบ้รโิภคไดข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีจ่ะซือ้
เพยีงพอแลว้ ในขัน้น้ีผูบ้รโิภคกจ็ะใชข้อ้มูลทีเ่กบ็ไว้ในความทรงจ า รวมทัง้ขอ้มูลทีแ่สวงหามาจากแหล่งภายนอก
ก าหนดเป็นเกณฑส์ าหรบัประเมนิขึน้ และจากเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดนี้กจ็ะช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถประเมนิ
และเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี ส าหรบัแต่ละทางเลอืกได ้วธิทีีจ่ะลดทางเลอืกใหล้ดน้อยลง ท าใหก้ารเลอืกลกัษณะ
เด่นบางอย่างของผลติภณัฑม์าเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา หากผลติภณัฑใ์ดไม่มลีกัษณะดงักล่าวกจ็ะคดัออกจาก
รายการไป ซึง่จะท าใหก้ารประเมนิทางเลอืกท าไดง้่ายขึน้ 
 4 การซือ้ (Purchase)  ภายหลงัจากทีไ่ดป้ระเมนิทางเลอืกดทีีส่ดุแลว้ ในขัน้นี้ ผูบ้รโิภคกพ็รอ้มทีจ่ะลง
มือซื้อ โดยพิจารณาจากปจัจัย 3 ประการ คือ สถานที่ซื้อ เงื่อนไขในการซื้อ และความพร้อมที่จะจ าหน่าย 
กล่าวคือในสถานที่ซื้ออาจจะซื้อที่ร้านจ าหน่าย ซื้อที่ท างาน หรอืซื้อที่บ้านได้ เน่ืองจากในปจัจุบนัผู้บริโภคมี
พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้และบรกิารภายในบา้นสงูขึน้ ส่วนเงื่อนไขในการซือ้ได้แก่ การซือ้เป็นเงนิสด เงนิผ่อน 
ซือ้ทางไปรษณีย ์โดยการช าระเงนิผ่านบตัรเครดติ เป็นตน้ สว่นความพรอ้มทีจ่ะจ าหน่าย หมายถงึ ความพรอ้มใน
การสง่มอบหรอืใหบ้รกิาร ซึง่ขึน้อยู่กบัสนิคา้ว่ามอียู่ในสตอ็คพรอ้มเพยีงพอทีจ่ะสง่สนิคา้ใหผู้บ้รโิภคไดท้นัทหีรอืไม ่
นอกจากนี้ยงัต้องค านึงถึงความสะดวกในการขนส่งสนิค้าไปยงัสถานทีใ่ช้ดว้ย เช่น การใหบ้รกิารส่งอาหารถงึที ่
(Delivery) 
   ดงันัน้ เมื่อผูบ้รโิภคพจิารณาองคป์ระกอบดงักล่าวจนเป็นทีพ่อใจกจ็ะตดัสนิใจซือ้ แต่ถ้าหากมสีิง่
หนึ่งสิง่ใดในองคป์ระกอบดงักล่าวไม่เป็นทีพ่อใจกอ็าจจะเป็นเหตุให้การซือ้ต้องรรีอไปหรอือาจจะตดัสนิใจไม่ซือ้ก็
ไดแ้มว้่าจะไม่มปีญัหาใดๆเลยกต็าม 
 5 พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post-purchase behavior) ภายหลงัจากทีผู่บ้รโิภคไดซ้ือ้ผลติภณัฑห์รอื
บรกิารแลว้ ผลทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจซือ้อาจท าใหไ้ดร้บัความพอใจหรอืไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่
ได้รบัความพอใจ ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เป็นจริงกบัสภาวะที่พึงปราถนาก็จะหมดไป ซึ่งในบางครัง้
ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิความกงัวลใจเกดิขึน้ภายในการซือ้ท าใหรู้ส้กึไม่สบายใจ เกดิความสงสยัไม่มัน่ใจว่าการตดัสนิใจ
ซือ้ของตนถูกต้องหรอืไม่ ซึง่ในทางจติวทิยาเรยีกสภาพจติใจนี้ว่า “cognitive dissonance” และมกัจะเกดิสภาพ
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จติใจเช่นนี้เสมอภายหลงัจากการตดัสนิใจซือ้ทีย่ากและส าคญั ผูบ้รโิภคกจ็ะหาวธิลีดความกงัวลใจใหน้้อยลงหลาย
วธิเีช่น เขาจะมองโฆษณาหรอืขอ้มูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อมาสนับสนุนการตดัสนิใจของเขา หรอืมองหาเพื่อนฝงูคน
รู้จกัที่จะเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ถูกต้องแล้ว หรอือาจจะหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนยกย่องผลติภณัฑ์ที่เขา
ไม่ไดเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย 
   ดงันัน้ ความรูส้กึหลงัจากการซือ้ของผูบ้รโิภคมคีวามส าคญัอย่างมากทีต่้องค านึงถงึเพราะหากว่า
ผู้บริโภคมีความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกในทางลบ เขาจะไม่กลบัมาซื้อใหม่รวมทัง้เขาอาจจะกลายเป็น
แหล่งขา่วทีพ่ดูปากต่อปากในทางลบ (negative word-of-mouth information) ไปสู่ผูบ้รโิภครายอื่นๆ ท าใหไ้ม่ซือ้
ผลติภณัฑข์องบรษิทัไปดว้ย 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อหรอืเคยซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคู
โรบตูะ อย่างน้อย 1 ครัง้และอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัโดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 90% และมคี่าความคาดเคลื่อนไม่เกนิ 10% 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 120 คน ตวัอย่าง โดยมีวิธีการสุ่มตวัอย่างท าโดยการออกแบบสอบถาม
เพื่อท าการส ารวจความคดิเหน็จากกลุ่มประชากรตวัอย่างทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะอย่างน้อย 
1 ครัง้ โดยผูว้จิยัได้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถานที่ คอื ซุปเปอร์มารเกต็
เซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์และ ใชว้ธิกีารสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 180 ตวัอย่าง เลอืกตวัอย่างจากประชากรซุปเปอรม์ารเกต็เซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์สาขาชดิลม จ านวน 90 คน
และสาขาเซน็ทรลัเวลิด ์จ านวน 90 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด ซึง่ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสรา้งขึน้เอง จากการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
ต าราเอกสาร แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษาวจิยัโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้   
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคล โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question 
) แบบทีเ่ลอืกตอบ (Multiple Choice Question ) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question 
) แบบทีเ่ลอืกตอบ (Multiple Choice Question ) จ านวน 6ขอ้แบ่งเป็นดา้นกจิกรรม 2 ขอ้ ดา้นความสนใจ 2 ขอ้ 
และดา้นความคดิเหน็ 2 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question ) แบบทีเ่ลอืกตอบ (Multiple Choice 
Question ) จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะ จ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้ผลติภณัฑเ์นื้อ
หมดู าคโูรบตูะ ประเภทของผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะทีซ่ือ้  
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สถานที่ที่ซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะบ่อยที่สุด เหตุผลส าคญัทีสุ่ดที่ซื้อผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะ และ
โอกาสทีซ่ือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะ  

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 คน โดยการส่งแบบสอบถามให้กบัผู้ตอบแบบสอบถามตามห้างสรรพสนิค้าที่
ก าหนดขา้งตน้ พรอ้มทัง้ชีแ้จงขอ้มลูและรอเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
  การวเิคราะหข์อ้มลูเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถี่และค่ารอ้ยละ สถติเิชงิอนุมาน ประกอบดว้ยการวเิคราะห์
ค่าสถติCิhi-square (2 )  
  เกณฑ์การอภปิรายผลการวจิยั ลกัษณะแบบสอบถามท าการทดสอบประเภทนามบญัญติ (Nominal 
Scale) และประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

 
ผลการวิจยั 
 1. อายุมผีลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบุตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้าน
จ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑพ์บว่ามคี่า 2 เท่ากบั  18.743  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.027 ซึง่น้อยกว่า 0.10 
นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า อายุมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

2. สถานภาพมผีลต่อพฤติกรรมซื้อผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบุตะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ดา้นสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑบ์่อยทีสุ่ด พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  11.059  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.026 ซึง่น้อย
กว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า สถานภาพมผีลต่อ
พฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑบ์่อยทีสุ่ด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. สถานภาพมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบุตะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้น
เหตุผลส าคญัทีส่ดุทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  9.195  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.056 ซึง่น้อยกว่า 
0.10 นัน่คือ ยอมรบัสมมติฐานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมติฐานหลกั ( H1 ) หมายความว่า สถานภาพมีผลต่อ
พฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านเหตุผลส าคัญที่สุดที่ซื้อ
ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 4. อาชพีมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคูโรบุตะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้าน
สถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑบ์่อยทีสุ่ด พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  15.079  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.005 ซึง่น้อยกว่า 
0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า อาชพีมผีลต่อพฤตกิรรม
ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบุตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์บ่อยที่สุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  23.013  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า รายได้
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เฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่น
การซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบุตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑพ์บว่ามคี่า 2 เท่ากบั  13.092  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 
0.042 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวน
เงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑซ์ึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลส าคญัทีสุ่ดทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  10.710  และค่าSig (2-sided) 
เท่ากบั 0.030 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้น
เหตุผลส าคญัทีส่ดุทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 8. รูปแบบการด าเนินชวีติที่เกี่ยวกบักจิกรรมด้านอาหารมผีลต่อพฤติกรรมซื้อผลติภณัฑ์เนื้อหมูด า        
คโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑพ์บว่ามคี่า 2 เท่ากบั  15.624  และค่า
Sig (2-sided) เท่ากบั 0.016 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) 
หมายความว่า รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบักจิกรรมดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบู
ตะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 9. รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบักจิกรรมดา้นการดแูลสขุภาพมผีลต่อพฤตกิรรมซื้อผลติภณัฑเ์น้ือหมู
ด าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  17.643  และค่า
Sig (2-sided) เท่ากบั 0.007 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) 
หมายความว่า รปูแบบการด าเนินชีวติเกีย่วกบักจิกรรมดา้นการดูแลสุขภาพมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อ
หมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 10. รูปแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด า      
คโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  12.138  และ
ค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.059 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 
) หมายความว่า รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด า
คโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 11. รูปแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด า          
คูโรบูตะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑบ์่อยทีสุ่ด พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  11.936  
และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.063 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
( H1 ) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อ
หมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑบ์่อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 12. รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคู
โรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์ พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  23.176  และค่าSig 
(2-sided) เท่ากบั 0.006 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) 
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หมายความว่า รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภัณฑเ์นื้อหมูด าคู
โรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 13. รูปแบบการด าเนินชวีติเกี่ยวกบัความสนใจด้านการดูแลสุขภาพมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์
เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงนิที่ซื้อผลติภณัฑ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  
10.924  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.091 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธ
สมมติฐานหลกั ( H1 ) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชวีติเกี่ยวกบัความสนใจด้านการดูแลสุขภาพมผีลต่อ
พฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 14. รูปแบบการด าเนินชวีิตเกี่ยวกบัความสนใจด้านการดูแลสุขภาพมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์
เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นประเภทของผลติภณัฑ์ทีซ่ื้อมากทีสุ่ด พบว่ามคี่า 2 
เท่ากบั  12.387  และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.015 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั ( H1 ) หมายความว่า รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความสนใจดา้นการดูแลสุขภาพมผีล
ต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นประเภทของผลติภณัฑท์ีซ่ือ้
มากทีส่ดุซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 15. รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด า
คโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  11.678  และ
ค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.020 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั            
( H1 ) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชวีติเกี่ยวกบัความคดิเหน็ดา้นอาหารมผีลต่อพฤติกรรมซื้อผลติภณัฑ์  
เน้ือหมดู าคโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้
 16. รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด า
คโูรบตูะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลส าคญัทีสุ่ดทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์พบว่ามคี่า 2 เท่ากบั  9.274  
และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.055 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
( H1 ) หมายความว่า รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นอาหารมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อ
หมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านเหตุผลส าคัญที่สุดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 17. รปูแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นการดูแลสุขภาพมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑ์
เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านเหตุผลส าคญัที่สุดที่ซื้อผลติภัณฑ์ พบว่ามคี่า 

2 
เท่ากบั  8.748 และค่าSig (2-sided) เท่ากบั 0.068 ซึง่น้อยกว่า 0.10 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง ( H0 ) ปฏเิสธ
สมมติฐานหลกั ( H1 ) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นการดูแลสุขภาพมผีลต่อ
พฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านเหตุผลส าคัญที่สุดที่ซื้อ
ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 
ผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 120 คน น ามาวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติพิรรณาและสถติเิชงิอนุมาน มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิราย
ผลไดด้งันี้  
 การศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะ แต่ลกัษณะ
บุคคลในดา้น อายุ สถานภาพ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภัณฑเ์นื้อ
หมูด าคูโรบูตะซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด           
มอีาชีพเป็นพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และรายได้เฉลี่ยต ่ากว่า 20,000 บาท กลุ่มคนนี้มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะในดา้นความถีใ่นการซือ้ที่เฉลีย่เพยีงเดอืนละ1 ครัง้ มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ทีเ่ฉลีย่ครัง้
ละ100-200บาท ส่วนมากซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะจากซุปเปอร์มารเก็ตมากกว่าไฮเปอร์มารเก็ตหรือ            
คอนวเีนียนสโตร ์และซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะเพราะชื่นชอบในความนุ่มพเิศษของเนื้อ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จนัทรจ์ริา กลิน่มาล ี(2554 : บทคดัย่อ) ระบุว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21-30ปี 
สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จบการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีลูกจา้ง /พนักงาน
บรษิัทเอกชน ซื้อเนื้อสตัวแ์ช่เยน็จากไฮเปอร์มารเ์กต็ส าหรบัน าไปประกอบอาหารรบัประทานภายในครวัเรอืน 
ความถีใ่นการซือ้ประมาณเดอืนละ 1-2 ครัง้ เป็นจ านวนเงนิ 101-200 บาท/ครัง้  จงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้

 เมื่อศกึษาปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์น้ือหมูด าคูโรบูตะ 
ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ดา้นอาหารและการดแูลสขุภาพ พบว่า 
 กจิกรรมดา้นอาหารและการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมกัตรวจร่างกายประจ าปี /
พบแพทย์สม ่าเสมอ มักชอบท ากิจกรรมจ่ายตลาดและซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเองที่บ้านเป็นประจ า                
ซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะเมื่อลดราคา แต่ทัง้นี้ความถีใ่นการซือ้เฉลีย่เดอืนละครัง้ครัง้ละต ่ากว่า 100 บาท  
 ความสนใจด้านอาหารและการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามสนใจดูรายการ
สาธติท าอาหารรวมถงึเรื่องความสะอาดและความปลอดภยัของอาหาร มกัเลอืกซือ้ประเภทหมสูดมากกว่าหมหูมกั
หรอืหมูปรงรส (หมกัแล้วพร้อมปรุง) และส่วนมากซื้อที่ซุปเปอร์มารเกต็เช่น ทอ็ปซุปเปอร์มาร์เกต็ แมก็ซ์แวล ู 
โดยคนกลุ่มนี้จะสนใจซือ้ผลติภณัฑต่์อเมื่อมเีพื่อน คนรูจ้กัหรอืพนกังานขายแนะน า แต่ทัง้นี้ความถีใ่นการซือ้เฉลีย่
เดอืนละครัง้ ครัง้ละ 100-200 บาท 
 ความคดิเหน็ดา้นอาหารและการดแูลสขุภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่า สขุภาพทีด่เีกดิ
จากการกนิอาหารใหค้รบ 5หมู่ และอาหารรสชาตดิตีอ้งมาจากวตัถุดบิด ีดงันัน้คนกลุ่มนี้จงึเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อ
หมดู าคโูรบตูะเนื่องจากชื่นชอบในความนุ่มของเน้ือ แต่ทัง้นี้ความถีใ่นการซือ้เฉลีย่เดอืนละครัง้ 
  ปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติขา้งต้นสอดคลอ้งกบั คอตเลอร ์(Kotler.  2000:  180) กล่าวถงึ
รูปแบบการด าเนินชวีติของบุคคลนัน้ๆ ว่ารูปแบบการด าเนินชวีติจะแสดงออกถงึตวับุคคลนัน้ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บั
สิง่แวดลอ้มของเขาทัง้หมด 
  จากการวจิยัขา้งต้นนี้จะพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติในดา้นความสนใจเกีย่วกบัอาหารและสุขภาพ
อยู่ในระดบัสงูมาก ในขณะทีใ่นสว่นของกจิกรรมและความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารและสขุภาพในระดบัปานกลางถงึ
น้อย กล่าวคอื กลุ่มเป้าหมายเป็นคนโสดวยัท างาน มกีจิกรรมชอบไปจ่ายตลาดและซือ้วตัถุดบิมาประกอบอาหาร
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เองทีบ่้านประจ า ตรวจร่างกายประจ าปี/พบแพทยส์ม ่าเสมอ ใหค้วามสนใจดูรายการสาธติท าอาหาร สะทอ้นว่า
กลุ่มคนเป้าหมายน้ีให้ความส าคญัในการทานอาหารให้ครบ 5หมู่ รวมถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภยั            
ของผลติภณัฑท์ีน่ ามาปรุงอาหาร ดงันัน้การเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะส่วนหนึ่งมาจากมคีวามเหน็ว่า
เป็นวตัถุดบิคุณภาพดีและชื่นชอบความนุ่มพเิศษของเนื้อที่มากกว่าเนื้อหมูทัว่ไป ซึ่งสอดคล้องกบั ชนชญาน์ 
จนัทรธ์วิตัรกุล. (2542:  106, 110) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการด าเนินชวีติกบัพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความคิดเหน็ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
จากลุ่มตวัอย่าง 400 คน ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามยัที่
น่าสนใจคอื กลุ่มทีส่นใจวธิปีฏบิตัติวัเพื่อสขุภาพทีด่ ีกลุ่มนี้อยากรูว้ธิปีฏบิตัติวัใหม้ชีวีติยนืยาววธิทีีท่ าใหสุ้ขภาพดี
ดว้ยการรบัประทานอาหารอย่างถูกหลกัวธิ ีปฏบิตัติวัใหห้่างจากโรคภยัไขเ้จบ็ และกลุ่มทีส่นใจในเรื่องสขุภาพของ
ตนเอง สนใจอ่านขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพอนามยัอยู่เสมอ และเขา้ร่วมกจิกรรมอบรมความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อหมูด า
คโูรบตูะของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า  

 1. ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยุทธก์ารกระตุ้นที่ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมซือ้มากขึน้ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย
เป็นคนโสดทีอ่าจไม่ไดท้ าอาหารกนิเองบ่อยๆจนเป็นกจิวตัร แต่มคีวามสนใจในผลติภณัฑเ์นื้อหมูด าคูโรบูตะเป็น
อย่างมาก ดงันัน้ ควรจดัท าการโปรโมททีส่อดคลอ้งกบัแบบการด าเนินชวีติของกลุ่มเป้าหมายน้ี เช่น จดัรูปแบบ
การจดักจิกรรมแสดงการประกอบอาหารดว้ยเนื้อหมูด าคูโรบูตะ (Cooking Show) ซึง่การจดักจิกรรมการแสดง
ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างจากเนื้อหมูธรรมดาทัว่ไป และแนะน าเมนูต่างๆในการ
ประกอบอาหาร หรืออาจท า Workshop ร่วมบัทางโรงพยาบาลหรือนิตยสารต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการดึงดูด
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างดแีละเกดิพฤตกิรรมการซือ้มากขึน้ 

 2. ผู้ประกอบการยงัควรใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่าผลติภณัฑ์เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิความรู้สกึแตกต่างและ
คุม้ค่าเมื่อซื้อไป เนื่องจากราคาเมื่อเทยีบกบัปรมิาณจะมรีาคาสูงกว่าเนื้อหมูทัว่ไป เช่น ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่
แตกต่างและหบีห่อสวยงาม ความสะอาดปลอดภยั เพื่อช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ คุณภาพและรสชาตดิขีองเนื้อหมู
คโูรบตูะ 

3. ผู้ประกอบการควรปรับปรุงในเรื่องลักษณะการน าไปใช้ประกอบการปรุงอาหารที่สะดวกและ           
ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินชวีิตของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครที่เร่งรบี เช่น จดัท าแบบ
อาหารพรอ้มบรโิภคแช่แขง็ เป็นตน้  

4. ผู้ประกอบการควรมีการประชาสมัพนัธ์ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะโดยเผยแพร่ผ่านสื่อ ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทศัน์และสิง่พมิพ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร จนเกดิพฤติกรรมการซื้อ            
มากขึน้ 
 5. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะพเิศษของผลติภณัฑเ์น้ือหมูด าคูโรบูตะ โดยเฉพาะ
ดา้นความนุ่มพเิศษของเน้ือและความชุ่มฉ ่าทีอ่ร่อยกว่าเนื้อหมธูรรมดาทัว่ไป โดยอาจการเสนอขายผลติภณัฑผ์่าน
พนักงานขายพซี ีซึง่สามารถใหค้วามรูใ้นผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างละเอยีดนอกจากอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคใน
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ณ จุดขายแลว้ กเ็พื่อเป็นการกระตุน้พฤตกิรรมซือ้ผูบ้รโิภค แต่ทัง้นี้ควรตอ้งวางผลติภณัฑ์
ใหถู้กช่องทาง ซึง่ในวจิยัพบว่าสว่นใหญ่คอื ซุปเปอรม์ารเ์กต็  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
เป็นเพยีงการศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคลและปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติเท่านัน้ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย
คนโสดในปจัจุบนัมจี านวนมากขึน้ และแต่งงานชา้ลง หรอืแต่งงานแต่ไม่มลีกู จงึอาจยงัไม่มคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้
ประเภทเนื้อสตัว์มากนัก ดงันัน้ควรเจาะกลุ่มตวัอย่างอื่นทีม่แีนวโน้มการซือ้และบรโิภคเนื้อสตัว์เพื่อไปใชใ้นการ
ประกอบปรุงอาหารเป็นส าคญั เช่น กลุ่มคนอายุ 35-44ปี แต่งงานแลว้มบีุตร ซึง่เป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้ในระดบัหนึ่ง 
แต่นอกจากน้ีควรศกึษาเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดว่าผูบ้รโิภคเพื่อใหท้ราบว่าปจัจยัดา้นใดบา้งทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือหมดู าคโูรบตูะ และเพื่อท าการศกึษาเจาะลกึมากขึน้ ควรศกึษาการรบัรูด้า้นเครื่องมอื
ส่งเสรมิการตลาดประเภทต่างๆ ตลอดจนประเภทผลติภณัฑ์เนื้อหมูด าคูโรบูตะว่า ผูบ้รโิภคมพีฤติกรรมการซื้อ
เหมอืนกนัหรอืต่างกนัอย่างไร เช่น ปจัจยัดา้นเครื่องมอืสง่เสรมิการตลาดทีส่ง่ผลพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
หมดู าคโูรบตูะในรปูแบบวตัถุดบิหรอืรปูแบบอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ย ความกรุณาจาก อาจารย ์ ดร.ธนภูม ิ อตเิวทนิ ทีใ่หเ้กยีรตเิป็นอาจารย์           
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ โดยได้กรุณาให้ค าปรกึษาและค าแนะน าแนวทางที่เป็นประโยชน์และมคีุณค่า ให้ความ
ช่วยเหลอื อกีทัง้ยงัคอยอธบิาย ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการวจิยัฉบบันี้ นับตัง้แต่เริม่ต้นและจนส าเรจ็
ในการท าวจิยันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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