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บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาในจังหวัดสกลนคร
นราวุธ ระพันธ์คา* และ ภรภัทร ไชยสมบัติ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาในจังหวัด
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เป็นผู้ทบี่ ริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน
โพนยางคาในเขตจังหวัดสกลนคร การคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างซึ่งคานวณได้ 385 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) แบบ Binary
Logistic ผลการวิจัยสรุปได้ ว่า ตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ เพศ (SEX) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภค (IPC) และระดับคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย (P3) มีค่า
Significant เท่ากับ 0.000 0.001 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค คือ
ถ้าผู้บริโภคเป็นเพศชายมีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาลดลง 0.382 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเพศ
หญิง ถ้าผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาเองมีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุน
โพนยางคาเพิ่มขึ้น 2.576 เท่า และถ้าผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางในการจัด
จาหน่ายเพิ่มขึ้น 1 ระดับ มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาเพิ่มขึ้น 2.114 เท่า
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา
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Factors Affecting the Consumption of Processed Pon Yang Kham Beef
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Abstract
This research aimed to investigate the factors affecting the consumption of processed Pon Yang
Kham beef products in Sakon Nakhon Province. 385 samples were selected by purposive sampling method.
The data was collected by using interviews and analyzed by binary logistic regression. The results of the
study were statistically significant at 0.01 in the areas of sex (SEX), influential persons on consumption
decision (IPC), and satisfaction level on marketing mix factors of the distribution channel (P3). The significant
level of these variables was 0.000, 0.001 and 0.000, respectively showing that such variables affected the
consumption decisions. The results showed that: 1) male consumers were likely to buy processed Pon
Yang Kham beef products 0.382 times less than female consumers; 2) direct consumer were 2.576 times
more likely to consumption processed Pon Yang Kham beef products; and 3) the consumers with the
satisfaction on the increased distribution at the level of 1 had 2.114 times more potential to consume
processed Pon Yang Kham beef products.
Keywords: An analysis, Factors affecting the consumption and Processed Pon Yang Kham beef products
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บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสาคัญกับประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community:
AEC) เนื่องจากเห็นว่า AEC เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะ
ได้ขยายตลาดโดยเฉพาะด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และ
อุ ต สาหกรรมต่อ เนื่อ ง แต่ ส ถานการณ์ราคาโคเนื้อในปี
พ.ศ. 2549-2552 ที่ตกต่าทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหัน
ไปประกอบอาชี พ อื่ น จากสาเหตุ ดั ง กล่ า วท าให้ ร าคา
โคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้โคเนื้อไม่เพี ยงพอต่อความ
ต้องการของตลาดหลังจากเปิด AEC เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่
ผ่ า น ม า (Department of livestock Development,
2014)
การเลี้ยงโคขุนในจังหวัดสกลนครได้มี การเลี้ยงกัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อ ฆ่าชาแหละเป็นอาหารสาหรั บ
ชุ ม ชน และจ าหน่ า ยให้ กั บ ที่ ส หกรณ์ ก ารเลี้ ย งปศุ สั ต ว์
กรป. กลาง โพนยางคา จากัด ปัจจุบันมีสมาชิก 4,372
ร า ย ( Pon Yang Kham Cooperative, 2 5 1 8 ) ซึ่ ง
กระจายใน 18 อ าเภอของจั ง หวั ด สกลนคร และบาง
อาเภอในจังหวัดนครพนม การผลิตในปัจจุบันยังใช้วิธีการ
ดั้ งเดิ ม ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพและประสิท ธิ ภ าพของเนื้ อที่
จาหน่าย ทางสหกรณ์ฯ จึงต้องเร่งพัฒนาและยกระดับ
การผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ก า ร ข อ ง ต ล า ด ( Pon Yang Kham
Cooperative, 2517) เนื้อโคขุนโพนยางคาเป็นผลิตภัณฑ์
สิ น ค้ า เกษตรที่ ส ร้ า งรายได้ แ ละชื่ อ เสี ย งให้ กั บ จั ง หวั ด
สกลนครมาโดยตลอด เป็นที่นิยมในบรรดากลุ่มผู้บริโภค
เนื้อโคคุณภาพสูง มีไขมันแทรก (Marbling) สูง เนื้อจึงมี
รสชาตินุ่ม อร่อย จาหน่ายได้ในราคาสูง แต่ สิ่งที่เป็นข้อ
กังวลในอนาคตที่ต้องเตรียมรับมือ คือ ผลกระทบที่เกิด
จากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการ
ผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงต้นทุนต่า โดยในปี 2563 ภาษีการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคจะเป็น ร้อยละ 0 เท่ากับว่าเป็น
การเอื้อประโยชน์ให้มีการนาเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ
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มากขึ้น กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคาจะต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพสินค้า
คณะผู้วิจัยเห็นว่าถ้าหากต้องการขยายตลาดเนื้อโค
ขุนโพนยางคาและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ จากเนื้อโคขุน
โพนยางคาจาเป็นต้องหาข้อมูลหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริ โ ภคโดยเฉพาะอย่ า งยิ่งผลิต ภั ณฑ์ ที่ แปรรู ป จากเนื้อ
โคขุน ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย อีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าซึ่งในปัจจุบันยังเน้นแต่การขาย
เนื้อสดเป็นส่วนมาก
การวิจัยครั้งนี้จึงมี วัตถุ ประสงค์เ พื่อ ต้อ งศึ กษาถึ ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูป
เนื้อโคขุนโพนยางคา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเนื้อโคขุนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทาความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค สามารถ
วางแผนการตลาด เพื่ อ เสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ โคขุ น
ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่ งจะส่ งผลให้ เ กษตรกรสามารถเพิ่ มปริ ม าณการเลี้ยง
จาหน่ายโคขุนได้มากขึ้นอีกด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรกลุ่ม
ผู้บริโภคเนื้อโคขุนโพนยางคาในเขตจังหวัดสกลนคร เป็น
ผู้ที่เคยและไม่เคยบริโภคผลิตแปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา
ก็ได้ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คื อ เคยมี ก าร
บริโภคเนื้อโคขุนโพนยางคา และกลุ่มตัวอย่างจะเป็นใคร
ก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ของ W.G. Cochran ที่ไม่ทราบขนาดและไม่ทราบสัดส่วน
ของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Kanchanakifsakul, 2012)
สูตรที่ใช้ในการคานวณครั้งนี้ คือ
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2
n= Z

4e2

เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่คณะผู้วิจัยกาหนดไว้มีค่า
เท่ า กั บ 1.96 ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 (ระดั บ
0.05)
e = ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05
แทนค่าจะได้
2
n = 1.96 = 384.10  385 ราย

4 (0.052 )

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้บริโภค
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเนื้อโคขุนโพนยางคาและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโค
ขุนโพนยางคา
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ในการศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิ สติ ค (Logistic Regression Analysis) แบบ
Binary Logistic กรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว โดย
นาปัจจัยต่าง ๆ เข้าสู่โมเดล เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูป เนื้อโคขุน ซึ่งจะอยู่ใน
รูปแบบสมการสามารถเขียนได้ดังนี้
Y = β0 + β1SEX + β2EDU + β3INC + β4MAR + β5IPC
+ β6OC + β7P1 + β8P2 + β9P3 + β10P4
กาหนดให้ Y แทนการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อ
โคขุนโพนยางคา ซึ่งหมายถึง เนื้อเค็ม เนื้อแดดเดียว เนื้อ
ทุบ ไส้กรอก หม่า แหนม หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ที่
ทามาจากเนื้อโคขุนโพนยางคา โดย
Y = 0 หมายถึง ไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อ
โคขุนโพนยางคา
Y = 1 หมายถึง เคยบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโค
ขุนโพนยางคา
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สมมติฐานตัวแปร
SEX หมายถึง เพศของผู้บริโภค SEX = 0 คือ เพศ
หญิง SEX = 1 คือ เพศชาย มีสมมติฐานว่าเพศชายน่าจะ
มีโอกาสที่จะตัดสินใจบริโภคน้อยกว่าเพศหญิง ( β1<0)
สอดคล้องกับ Nanthasin (2015) พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการบริโภค
(บาท/ครั้ง) แตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดย
เพศหญิงมีมูลค่าในการบริโภค (บาท/ครั้ง) มากกว่าเพศ
ชาย
EDU หมายถึง ระดับการศึกษา EDU = 0 คือระดับ
การศึ ก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี EDU = 1 คื อ ระดั บ
การศึ ก ษาตั้ งแต่ ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป มี ส มมติ ฐ านว่ า หาก
ผู้บริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปน่าจะมีโอกาส
ที่จะตัดสินใจบริโภคมากขึ้น (β2>0) อาจเป็นเพราะผู้ที่จบ
การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น จะมี อ านาจซื้ อ มากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ Muenprasertdee (2014) พบว่ า ระดั บ
การศึกษาของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริ โ ภคสิ น ค้ า ตามกระแสนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจานวนเงินที่ซื้อ อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 โดยระดับสูงกว่าปริญญาตรี 5,001 - 10,000
บาท ปริญญาตรี 2,001 - 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา
ต้น ไม่เกิน 500 บาท
INC หมายถึง รายได้ (บาท/เดือน) INC = 0 คือ มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน INC = 1 คือ มีรายได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน มีสมมติฐานว่า
หากผู้บริโภคมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือน น่าจะ
มีโอกาสที่จะตัดสินใจบริโภคมากขึ้น ( β3>0) สอดคล้อง
กับ Bupparit (2006) พบว่า รายได้เฉลี่ย/เดือนเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเต็มใจจ่าย ที่
ระดับความเชื่อมั่น 99%
MAR หมายถึ ง สถานที่ ซื้ อ ผลิ ต แปรรู ป เนื้ อ โคขุ น
โพนยางคา MAR = 0 คือ ซื้อจากแหล่งอื่น ๆ MAR = 1
คือ ซื้อจากสหกรณ์ฯ โพนยางคา จากัด มีสมมติฐานว่า
หากผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนจากสหกรณ์ฯ
โพนยางคา จากัด มีโอกาสที่จะตัดสินใจบริโภคมากกว่า
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แหล่งอื่น ๆ (β4>0) เนื่องจากผู้บริโภคมีความภักดีต่อตรา
สิ น ค้ า และมี ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของสหกรณ์ ฯ
สอดคล้ อ งกับ Mekwimon (2012) พบว่ า ความภักดีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านความถี่ในการ
บริโภค (ครั้ง/เดือน) และ มูลค่าในการบริโภค (บาท/ครั้ง)
มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
IPC หมายถึง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
IPC = 0 คื อ บุ ค คลอื่ น ๆ เช่ น ครอบครัว เพื่ อ น เพื่ อน
บ้าน เป็นต้น DEC = 1 คือ ตัดสินใจบริโภคด้วยตนเอง มี
สมมติฐานว่าถ้าผู้บริโภคตัดสินใจด้วยตนเองแล้วมีโอกาส
ที่ ตั ด สิ น ใจบริ โ ภคมากบุ ค คลอื่ น ตั ด สิ น ใจซื้ อ (β5>0)
สอดคล้องกับ Reangruae (2011) พบว่า ตนเองเป็นผู้ที่
มีอิทธิพลสูงที่สุดที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตอาหาร
เสริมกระชับสัดส่วน เมื่อเทียบกับบุคคลอื่น ๆ
OC หมายถึง อาชีพ OC = 0 คือ อาชีพอื่น ๆ OC =
1 คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย มีสมมติฐานว่าหาก
ผู้บริโภคมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายน่าจะมีโอกาส
ตัดสินใจบริโภคน้อยกว่าอาชีพอื่น ๆ (β6<0) สอดคล้อง
กับ Poosoongnern (2005) พบว่า ถ้าผู้บริโภคมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย มีโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ต่อปีเกือบทุกครั้งลดลง 1.511 เท่า
P1 หมายถึ ง ระดั บ คะแนนความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
P2 หมายถึ ง ระดั บ คะแนนความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา
P3 หมายถึ ง ระดั บ คะแนนความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
P4 หมายถึ ง ระดั บ คะแนนความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย
มีสมมติฐานว่าหากผู้บริโภคมีระดับคะแนนความพึง
พอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ
มีโอกาสที่จะตัดสินใจบริโภคมากขึ้น ( β7, β8, β9, β10 >
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0) สอดคล้องกับ Premthongsuk (2016) พบว่า ปัจจัย
ด้ า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
โฟมล้ า งหน้ า แบบโคลนและส่ ง ผลเชิ ง บวก Kumyat
et al. (2559) พบว่า การส่งเสริมการตลาดสินค้าฉลาก
คาร์ บ อนในด้ า นราคาจะช่ ว ยเพิ่ ม การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผู้บริโภค Phiwhum (2011) ที่ศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคั ญด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ ายในระดับมาก
โดยเรียงลาดับดังนี้ คือ มีการจัดจาหน่ายโดยตรงถึงลูกค้า
มีการจาหน่ายผ่านตัวแทนที่ครอบคลุมทุ กพื้น ที่ และมี
การจ าหน่ า ยทางโมเดิ ร์ น เทรด และ Mabhud (2012)
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด
มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จทรูวิชันส์ในทิศทางเดียวกัน
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคเพื่อหาปัจจัยที่
มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา
ผลการศึกษาดังนี้
สภาพทั่วไปของผู้บริโภค พบว่า ส่วนมากเป็นเพศ
หญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.73 เพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
47.27 อายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 46.01 ปี ระดั บ การศึ ก ษา
ส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ากว่าอนุปริญญา/ปวส. คิด
เป็นร้อยละ 48.31 รองลงมา คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 26.49 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 20.26 สูง
กว่ า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.64 และไม่ ไ ด้ รั บ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.30 อาชีพส่วนมากมีอาชีพ
รั บ จ้ า งทั่ ว ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.25 รองลงมา คื อ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 17.14 พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 15.32 ข้าราชการ/
พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 13.25 เกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 10.91 และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ
10.13 ตามลาดับ
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1. การทดสอบตั ว แปรที่ เ หมาะสมของตั ว แปรใน
แบบจาลอง
สมมติฐาน
H0: การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป เนื้ อ โคขุ น
โพนยางคาไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรในแบบจาลอง
H1: การบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยาง
คาขึ้นอยู่กับตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปร
จาก Table 1 ค่า Model Chi-Square มีค่าเท่ากับ
2
66.261 ซึ่ ง มากกว่ า 18.31 ( 𝒳(0.05,10)
) และ ค่ า
Significant เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.01 จึงสรุปได้ว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติ ฐานรอง นั่นคือ
มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปรในแบบจาลองที่ส่งผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา
Table 1 Omnibus test
coefficients

of

Chi-square
Step
66.261**
Block
66.261**
Model
66.261**
** Significant difference 0.01

df
10
10
10

model
Sig
0.000
0.000
0.000

ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า แบบจ าลองมี ค่ า -2Log
likelihood แ ล ะ Pseudo R2 (Cox & Snell R2,
Nagelkerke R2) สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระใน
สมการสามารถอธิ บ ายโอกาสที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะตั ด สิ น ใจ
บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาได้ร้อยละ
22.20 (Table 2)
Table 2 Model Summary
-2 Log
likelihood
413.054

Cox & Snell
R Square
0.158

Nagelkerke R
Square
0.222
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2. การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองด้ วย
Hosmer - Lemeshow Test
เป็ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบความเหมาะของ
โมเดลโดยจะแบ่ง Case ออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ
กั น การแบ่ ง พิ จ ารณาจากค่ า ประมาณของโอกาสที่
เหตุการณ์จะเกิดด้วยสถิติไคสแควร์ โดยที่ขนาดตัวอย่างที่
ทาการทดสอบต้องมากพอที่จะทาให้จานวน Case ที่คาด
ไว้ ม ากกว่ า 5 และไม่ มี ก ลุ่ ม ใดที่ มี ค่ า Ei น้ อ ยกว่ า 1
(Vanichbuncha, 2011)
โดยมีสมมติฐานการทดสอบดังนี้
H0: แบบจาลองมีความเหมาะสม
H1: แบบจาลองไม่มีความเหมาะสม
การทดสอบความเหมาะสมของสมการโดย
Hosmer and Lemeshow มีค่าเท่ากับ 2.138 ซึ่งน้อย
กว่ า 15.507 และค่ า Significant เท่ า กั บ 0.976 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่ายอมรับ สมมติฐานหลัก คือ
สมการมีความเหมาะสม (Table 3)
(Oi - Ei )2
Ei
i =1
10

2 = 

Table 3 Hosmer and Lemeshow test
Step
Chi-square
df
Sig
1
2.138
8 0.976
* Significant difference 0.05
3. การทดสอบความแม่นยาของสมการ
การทดสอบความน่าเชื่อถือได้ สามารถสรุปได้ คือ
ร้อยละของการทานายถูกในกรณีผู้บริโภคไม่เคยบริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป เนื้ อ โคขุ น โพนยางค าเท่ า กั บ ร้ อ ยละ
40.50 กล่ า วคื อ ข้ อ มู ล จริ ง ผู้ บ ริ โ ภคไม่ เ คยบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา จานวน 121 ราย
แต่เมื่อใช้สมการพยากรณ์จะสามารถพยากรณ์ว่าผู้บริโภค
ที่ ไ ม่ เ คยบริโภคผลิตภั ณฑ์แ ปรรู ป เนื้ อ โคขุ น โพนยางคา
จานวน 49 ราย นั่นคือ พยากรณ์ถูกต้อง ร้อยละ 40.50
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ร้ อ ยละของการท านายถู ก ในกรณี ผู้ บ ริ โภคที่ เคย
บริ โภคผลิ ตภั ณฑ์ แปรรู ป เนื้ อโคขุ นโพนยางค า เท่ ากั บ
ร้อยละ 87.90 กล่าวคือข้อมูลจริงของผู้บริโภคที่เคยบริโภค
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา จานวน 264 ราย
แต่เมื่อใช้สมการพยากรณ์จะสามารถพยากรณ์ว่าผู้บริโภคที่
เคยบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา จานวน
232 ราย นั่นคือ พยากรณ์ถูกต้อง ร้อยละ 87.90
ดังนั้นร้อยละของการทานายถูกโดยรวมทั้งกรณี ที่
เคยบริโภคและไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุน
โพนยางคา หรือร้อยละของการพยากรณ์ถู กต้อ งเฉลี่ ย
เท่ากับร้อยละ 73.00 (Table 4)
Table 4 Classification Table
Observed

Predicted
Never Ever
Never
49
72
Ever
32
232
Overall Percentage

Percentag
e Correct
40.50
87.90
73.00

จาก Table 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ เพศ (SEX) บุคคล
ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค (IPC) และระดับคะแนน
ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดด้ า น
ช่องทางในการจัดจาหน่าย (P3) มีค่า Significant เท่ากับ
0.000 0.001 และ 0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.01 ปฏิ เ สธ
สมมุติฐานหลัก H0 ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% แสดงว่า
ตั ว แปรดั งกล่ า วมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ งสามารถ
เขียนสมการของการพยากรณ์ได้ดังนี้
Y = -1.235 - 0.961SEX** - 0.066EDU + 0.074INC +
0.315MAR + 0.946IPC** - 0.150OC - 0.298P1 +
0.082P2 + 0.749P3** + 0.085P4
จากสมการโลจิสติคข้างต้นสามารถแปลผลได้ว่าถ้า
ผู้บริโภคเป็นเพศชายมีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูป
เนื้อโคขุนโพนยางคา ลดลง 0.382 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับเพศหญิง ถ้าผู้บริโภคตัดสินใจบริโภคด้วยตนเองแล้ว มี
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โอกาสในการบริ โภคมากขึ้ น 2.576 เท่ า เมื่ อเที ยบกั บ
บุคคลอืน่ ๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เป็นต้น และ
ถ้าผู้บริโภคมีระดับคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านช่องทางในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น 1
ระดับ มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพน
ยางคาเพิ่มขึ้น 2.114 เท่า (Table 5)
สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคาใน
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สภาพทั่วไปของ
ผู้บริโภค ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.73
อายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 46.01 ปี ระดั บ การศึ ก ษาต่ ากว่ า
อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 48.31 อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 33.25
ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยแบบจ าลองการ
ถดถอยโลจิสติค ทาให้ทราบว่า ผู้บริโภคเป็นเพศชายมี
โอกาสที่ จ ะบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป เนื้ อ โคขุ น ลดลง
0.382 เท่าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง อาจเป็น
เพราะว่าเพศหญิงโดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้วจะได้รับ
มอบหมายให้ดูแลการจับจ่ายใช้สอยภายในบ้านและมี
ความละเอียดมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด
พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ Serirat (2007) ที่
กล่ า วว่ า ผู้ ห ญิ ง กั บ ผู้ ช ายมี ค วามคิ ด ความนิ ย ม และ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน สถานะทางสังคมและวัฒนธรรม
เป็นตัวกาหนดบทบาทและกิจกรรมของเพศที่แตกต่างกัน
โดยที่เพศหญิงจะมีบทบาทในการใช้จ่ายในด้านสินค้าและ
บ ริ กา ร มา กกว่ า เพศชา ย Nanthasin ( 2015) ไ ด้
ท าการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการบริโภค (บาท/ครั้ง)
แตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยเพศหญิงมี
มู ล ค่ า ในการบริ โ ภค (บาท/ครั้ ง ) มากกว่ า เพศชาย
Anuchan et al. (2016) พบว่า เพศมีความสัมพั น ธ์ กั บ
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พฤติกรรมการซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้หญิงมักมี
ความเป็นแม่บ้ านแม่เรือนมากกว่า ผู้ชาย รวมทั้งผู้หญิง
เป็นเพศที่มีจิตใจอ่อนไหวถูกจูงใจได้ง่าย และผลการวิจัย
ยังพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อไข่ไก่มากกว่าเพศ
ช า ย แ ต่ ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ Srivaranan (2013) ไ ด้
ทาการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง (Gender) มี
แนวโน้มที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับน้อยกว่าร้อยละ 25
และระหว่ า งร้ อ ยละ 25-50 เพื่ อ ซื้ อ เนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย์
มากกว่ า เพศชายร้ อ ยละ 15 และ 2 ตามล าดั บ ส่ ว น
ผู้ บ ริ โ ภคเป็ นเพศชายมี แ นวโน้ มที่ จ ะเต็ มใจจ่ ายเพิ่มใน
ระดับมากกว่าร้อยละ 50 เพื่อซื้อเนื้อสุกรอินทรีย์มากกว่า
เพศหญิงอยู่ร้อยละ 18 หมายความว่า หากมีการจาหน่าย
เนื้อสุกรอินทรีย์ในตลาด ผู้บริโภคที่เป็นเพศชายมีความ
เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อเนื้อสุกรอินทรีย์ในสัดส่วน
ร้อยละที่สูงกว่าเพศหญิง
ถ้าผู้บริโภคตัดสินใจบริโภคด้วยตนเองแล้ว มีโอกาส
ที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนเพิ่มขึ้น 2.576 เท่า
อาจเป็นเพราะว่าความต้องการของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน การที่บุคคลต้องการบริโภคสิ่ง ๆ หนึ่ง ต้อง
เริ่มต้นมาจากตนเองก่อนบุคคลอื่น ๆ เสมอ สอดคล้องกับ
Siri-umpai (2012) พบว่า นักท่องเที่ยวที่ไปซื้อสินค้าใน
ตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง ส่วนมากตัดสินใจซื้อสินค้า
ด้ ว ยตนเอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.00 เช่ น เดี ย วกั บ
Inbumroong (2010) พบว่า ผู้บริโภคส่วนมากตัดสินใจ
ซื้อสินค้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อนละ 57.50 รองลงมา คือ
บุ ค คลในครอบครั ว Hongma (2012) พบว่ า บุ ค คลที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อใน
ตลาดนัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี คือ ตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 59.00 ส่วนงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องและผล
ปรากฏว่าบุคคลอื่น ๆ อาทิเช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อน
บ้าน เป็นต้น มีผลต่อการบริโภคมากกว่าอาจเป็นเพราะ
มนุษย์ทุกคนนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคนที่
อยู่ ร อบข้ างจึงผลมากกว่ าตนเองเป็นผู้ตัดสินใจบริโภค
ดังนี้ Sarwar et al. (2014) พบว่า กลุ่มอ้างอิง เช่น คน
ในครอบครั ว เพื่ อ น เพื่ อ นบ้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ระดับนัยสาคัญ 0.005
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และมีความสัมพันธ์เป็นบวก และยังกล่าวอีกว่าถ้าบุคคล
ยิ่งอยู่ในสังคมมากเท่าใดเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากเพื่อน
และเพื่อนบ้านมากกว่าครอบครัวของเขา ยิ่งกลุ่มอ้างอิงมี
อิ ท ธิ พ ลมากเท่ า ไรก็ ยิ่ งส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของ
ผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้น Zeb et al. (2011) พบว่า กลุ่ม
อ้างอิงมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อ
ผ้ า แฟชั่ น ของเพศหญิงในปากี สถานอย่ างมี นั ยสาคัญที่
ระดับ 0.05 (Sig 0.021)
ถ้ า ผู้ บ ริ โ ภคมี ร ะดั บ คะแนนความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
เพิ่มขึ้น 1 ระดับ มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูป
เนื้ อ โคขุ น เพิ่ ม ขึ้ น 2.114 เท่ า อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริ โ ภค
ต้องการอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ง่าย สามารถซื้อหาสินค้าโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กั บ Phiwhum (2011) ที่ ศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความส าคั ญด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ ายในระดับมาก
โดยเรียงลาดับดังนี้ คือ มีการจัดจาหน่ายโดยตรงถึงลูกค้า
มีการจาหน่ายผ่านตัวแทนที่ครอบคลุมทุ กพื้น ที่ และมี
การจ าหน่ า ยทางโมเดิ ร์ น เทรด ตามล าดั บ Apapat
(2016) ที่ ศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้า นช่ อ งทางการจาหน่าย
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ในซื้ อ เบเกอรี่ แ บบ Take Away ที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% Saiurprach (2012) ศึ ก ษา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสฟู้ดส์
ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ในด้านอยู่ในทาเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่ง
ชุ ม ชน และมี ห ลายสาขาให้ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก าร Anuchan
et al. (2016) พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้ าน
สถานที่จัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไข่
ไก่ของผู้บริโภคเนื่องจาก สถานที่จัดจาหน่ายเป็นสถานที่
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อ
กั บ ผู้ ข าย จนเกิ ด ความพึ ง พอใจทั้ ง กั บ ผู้ ซื้ อ และผู้ ข าย
Lertsupanimit (2015) พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางในจัดจาหน่ายมีอิทธิพลกับความ
พึงพอใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสอง (อะไหล่เซียงกง) ผ่าน
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สื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่
0.01 (sig 0.000)
จากผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาและ
วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคา
จั ง หวั ด สกลนคร คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะจาก
ผลการวิจัยซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ในการเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ หรื อ การท า
การตลาดควรเน้นและประชาสัมพันธ์ไปที่กลุ่มของเพศ
หญิงเนื่องจากมีผลต่อการซื้อและการบริโภคผลิตภัณฑ์
แปรรูปเนื้อโคขุน
2. ผู้บริโภคความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกั บ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป เนื้ อ โคขุ น
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ฯ ควรมีบริหารจัดการในปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น หาทาเลที่ตั้งของสาขา โดย
หาทาเลที่ตั้งให้ผ่านเส้นทางการเดินทางที่สะดวก และมี

การขยายสาขาให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคจะหาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย หรือมีช่องทางในการรับคาสั่งซื้อจาก
อินเตอร์เน็ต/แอพพลิเคชั่น แล้วจัดส่งไปกับบริษัทขนส่งที่
มีความรวดเร็ว
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุน
ทุ นของงานวิ จั ยในครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณ มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทา
ให้ ง านวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี รวมถึ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี

Table 5 Results of the logistics regression analysis model
Variable
B
S.E.
SEX
-0.961 0.258
EDU
-0.066 0.295
INC
0.074
0.294
MAR
0.315
0.259
DEC
0.946
0.279
OC
-0.150 0.339
P1
-0.298 0.176
P2
0.082
0.170
P3
0.749
0.168
P4
0.085
0.135
Constant -1.235 0.751
** Significant difference 0.01
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Wald
13.872
0.050
0.063
1.480
11.469
0.197
2.876
0.232
19.855
0.398
2.708

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
0.000**
0.823
0.803
0.224
0.001**
0.657
0.090
0.630
0.000**
0.528
0.100

Exp(B)
0.382
0.936
1.076
1.371
2.576
0.860
0.742
1.085
2.114
1.089
0.291

95% C.I.for EXP(B)
Lower
Upper
0.231
0.634
0.525
1.670
0.604
1.917
0.825
2.278
1.490
4.455
0.443
1.672
0.526
1.048
0.778
1.515
1.521
2.938
0.836
1.419
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