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บทคัดยอ 
 

การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ ในประเทศไทย              
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย ศกึษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ ของผูบริโภคที่มีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกนั ศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ โดยทําการวิจยัเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ทําการสุมตัวอยางจากผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศตามภาคตางๆ   
ภาคละ 100 ราย รวมทั้งส้ิน 400 ราย ดวยวิธีการสุมตามสะดวก ทําการสํารวจโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test F-test และไค-สแควร กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ 54.5 และ 45.5 ตามลําดับ สวนลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่มีจํานวนมากที่สุดคือ มอีายุมากกวา 40 ป สถานภาพสมรส หรือเคยสมรสมาแลว 
นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 30,000 บาท 

สวนพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ กลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑ
เนื้อมากที่สุด เนื้อที่ซ้ือเปนเนื้อปรุงสุกพรอมรับประทาน สวนใหญทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร และ
จะรับประทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษหรืออยากทานก็ทาน โดยสาเหตุที่รับประทานเพราะอยากลอง 
สวนผูที่มีอิทธิพลในการซื้อคือตัวผูบริโภคเอง และมีคาใชจายในชวง 201 – 500 บาท สวน
ผลิตภัณฑอ่ืนที่กลุมตัวอยางนิยมซ้ือคือ หนัง รองลงมาเปน ไข ไขมัน และขน โดยสวนใหญซ้ือที่
หางสรรพสินคา และมีเหตผุลในการซื้อเพราะ ความสวยงาม รูปแบบ และลวดลาย สวนผูที่มี
อิทธิพลในการซื้อคือตัวผูบริโภคเอง และมีคาใชจายในชวง 101 – 1,000 บาท  
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ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซือ้ผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ
แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา      
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก
นกกระจอก เทศแตกตางกนั  และผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมี
พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศแตกตางกันดวย 
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Abstract 
 

This research, the Consumer Behavior of Ostrich’s Products in Thailand aims to 
investigate consumer behaviors of some ostrich’s products in Thailand.  To compare buying 
behavior of ostrich’s products in consumers who have different demographic backgrounds, to 
assess the relationship between marketing mixed and buying behaviors. This is a survey research 
which required information obtained by standard questionnaires. The sample group consisted of 
400 convenient randomized cases from 4 different parts in Thailand. All obtained data were tested 
statistically by using frequency, percentage, means and standard deviation.  All hypothesizes were 
tested by using t-test, F-test and Chi-square test. The respondents consisted of female more than 
male and most of them are over 40 years of age, married or widower, Buddhism, Bachelor’s 
degree graduated. Most of them are government officers have average income 10,001-30,000 baht 
per month. 

The result from this survey study shows that most of consumers from this sample 
group preferred to buy ostrich cooked meat which available at any restaurant more than other 
ostrich’s products. The results also show that ostrich’s meat will be consumed only in some 
special occasions or at any convenience because of new experience required and the decision was 
done by themselves. Price of ostrich’s meat to be consumed is in between 201-500 baht. For other 
ostrich’s products, most of consumers preferred to buy leather, egg, oil and feather, respectively. 
Most of consumers were took these ostrich’s products from department store with the reason of 
attractive aspect and the decision was done by themselves. Price of ostrich’s products are in 
between 101-1,000 baht. 
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There was found a significant difference of buying behaviors of ostrich’s products in 
this sample group. The association between buying behaviors and marketing mix (related to 
product, price, place and promotion) as well as the demography backgrounds were found in this 
study.  

 

DPU



 
2 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

นกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมของประเทศไทย  ซ่ึงมีถ่ินกําเนดิแถวทวีป
แอฟริกา  เปนสัตวปกที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก    และมีอายุยนืยาวนานถึง 60 -  70 ป เร่ิมให
ผลผลิตไดเมื่ออายุประมาณ 1 ป สําหรับในประเทศไทยยังไมมีหลักวชิาการหรือขอมูลมากมายนัก    
เกษตรกรหรือผูประกอบการตองเรียนรูเองจากการลองผิดลองถูกและพึ่งพาขอมูลจากตางประเทศ
บาง ทั้งความรูทางดานบริหารจัดการก็มนีอย แตก็ยังมีผูลงทุนกับสัตวเศรษฐกิจชนิดนีม้ากมาย  บาง
รายก็ตองเลิกกจิการไปบาง แตก็ยังมีอีกหลายรายที่ยังดําเนนิกิจการตอไปอยางมั่นคง  สาเหตุที่ทําให
ตองเลิกกิจการนั้นมาจากการระบาดของไขหวัดนก ที่เขามาในประเทศไทย 2  รอบ   แตสาเหตุที่มผูี
เขามาลงทุนกบัสัตวเศรษฐกจิชนิดนี ้ ก็เพราะนกกระจอกเทศเปนสัตวที่ใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจหลายอยางที่มีประโยชน  ทุกสวนของนกกระจอกเทศนั้นมีมูลคาทั้งหมด เชน เนื้อที่
สามารถบริโภคได มีโปรตนีสูง แตคลอเรสเตอรอลต่ํา  หนังสามารถนําไปแปรรูปทําเครื่องหนงั
ชนิดตาง ๆ ได แมแตไขทีไ่มมีเชื้อก็สามารถนํามาแกะสลัก ระบายสีใหสวยงามได และขนกน็ํามา
ตกแตงเสื้อผา  ทําไมปดฝุนไดอยางดี   ดังนัน้จึงมีผูนิยมนาํนกกระจอกเทศมาเลี้ยงในระบบฟารมกนั
อยางแพรหลาย ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อิสราเอล ออสเตรเรีย  และจีนเปนตน 

ในประเทศไทยเริ่มสนใจเลี้ยงนกกระจอกเทศ และนําเขามาเลีย้งในระบบฟารม  
(Intensive Farming) ในป พ.ศ. 2538 แตในปจจุบันยังไมสามารถผลิตลูกนกกระจอกเทศไดมากนกั 
ผูเล้ียงสวนใหญนิยมนําเขาลูกนกกระจอกเทศอายุ 1 วัน มาเลี้ยงมากกวาที่จะทําการฟกไข เพื่อผลิต
ลูกนกเองในฟารม 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของกรมปศุสัตว ในป 2541 ไดมีการนําเขานกกระจอกเทศ 
เปนมูลคาประมาณ  1.7  ลานบาท  ในป 2542  ประมาณ  2.9  ลานบาท  ในป  2543 ประมาณ 14.4  
ลานบาท  จนในป 2545  ยอดนําเขาสูงสุดถึง  74.1  ลานบาท  และเริ่มหยดุชะงักในป  2546  
เนื่องจากการระบาดของไขหวัดนกทั่วโลก  นอกจากการนําเขานกกระจอกเทศแลว  ยังมีการนําเขา
ไขนกกระจอกเทศ ในป  2541  ประมาณ  2.8  ลานบาท  และมากที่สุดในป 2544  ถึง  6.5  ลานบาท 
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จากสถิติการนาํเขานกกระจอกเทศ  และไขนกกระจอกเทศ จะเหน็ไดวามีมูลคาสูงขึ้น
เร่ือย ๆ ซ่ึงในป 2538 มีประชากรนก 2,815 ตัว  แตในป 2545 มีประชากรนกถึง 44,271 ตัว ซ่ึงได
จากนกที่เพาะขึ้นเองในประเทศสวนหนึง่ดวย แตสวนหนึง่เปนนกทีไ่ดจากการนําเขา สวนผลผลิตที่
ไดนั้น มีสวนนอยทีจ่ําหนายภายในประเทศ สวนใหญมักจะเปนนกพันธุมากกวาผลิตภัณฑอ่ืน  
สวนผลิตภัณฑที่แปรรูปแลวจะสงไปขายยังตางประเทศ เชน  เนื้อ หนงั เครื่องใน เปนตน 

สาเหตุที่นกกระจอกเทศมีช่ือ และเปนที่รูจักกนัอยางแพรหลาย เกิดจากการที่กรมปศุ
สัตวไดพบวานกกระจอกเทศเปนสัตวปกอีกชนิดหนึ่งทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอมในประเทศไทย 
ซ่ึงกรมปศุสัตวไดนํานกกระจอกเทศเขามาคนควาวจิัย เพื่อพัฒนาการเลี้ยงใหเหมาะกับเมืองไทย 
โดยอิงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั คือเกษตรพอเพียง โดยไมตองหวังเรื่องสงออก แต
ชวยลดการนําเขา  คือการสรางผลผลิตเนื้อนกกระจอกเทศเพื่อการบริโภคเองภายในประเทศ ใน
สายตาของคนทั่วไปยังคงคดิวาคนที่มีฐานะเทานัน้ที่สามารถบริโภค หรือใชผลิตภัณฑของ
นกกระจอกเทศได เพราะการผลิตเกิดขึน้นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัความตองการของตลาดโลก 
จึงยังมีราคาสูงอยู 

หนาที่ของกรมปศุสัตวที่ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับนกกระจอกเทศก็คือ การเพิ่มประชากร
นกกระจอกเทศ และศกึษาความเปนไปไดในการเลี้ยงนก ในสภาพการจัดการของคนไทย ใน
ส่ิงแวดลอมของคนไทย การใหผลผลิตในแตละพืน้ที่เปนเชนไร การปรับตัวของนกดีไหม การให
ไขเปนอยางไร และนําลูกนกที่ผลิตไดไปสงตามภูมภิาคตางๆที่เหมาะสม และศึกษาถึงผลผลิต
ตอไปวาเปนอยางไรถาพื้นทีใ่ดใหผลผลิตดีก็จะทําการเพิ่มประชากรของนกกระจอกเทศในพื้นที่
นั้น แตพื้นที่ไหนใหผลผลิตต่ํา ก็จะไมแนะนําใหเล้ียง 

และดวยความพยายามของกรมปศุสัตว ก็ไดผลสรุปออกมาเปนที่นาพอใจวานกกระ 
จอกเทศสามารถเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 (2544-2549) แตกย็ัง
ไมเห็นวาตลาดของสัตวชนดินี้เติบโตเทาที่ควร เรายังไมเห็นเนื้อของสัตวชนิดนีว้างขายตาม
ซุปเปอรมาเก็ต หรือตามรานสะดวกซื้อตางๆ จึงเปนทีน่ากลัววานกกระจอกเทศจะเปนเชนเดยีวกบั
วัวอินดูบราซิล ตะพาบน้ํา และนาคหญา เพราะววัอินดบูราซิลตัดสินราคากันที่ความสวยงามของใบ
หู ตา ตวั และหัว สวนตะพาบน้ํา และนาคหญา ไมสามารถหาตลาดที่รองรับได มีเพยีงประเทศจีน
ประเทศเดยีวเทานั้นที่มีการสั่งซ้ือ พอจีนยกเลิกการสั่งซ้ือก็ทําใหตองเลิกกิจการกนัไปหลายราย จึง
เปนที่นาสนใจวาอนาคตของสัตวเศรษฐกจิชนิดนี้จะมีแนวโนมของตลาดเปนเชนไร และพฤติกรรม
ในการบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศจะเปนอยางไร จึงไดสนใจทําการวิจยัในหัวขอนี ้
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศของผูบริโภคที่มี

คุณลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก

นกกระจอกเทศ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
2. ผูบริโภคมีคุณลักษณะสวนบคุคลแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอก 

เทศแตกตางกนั 
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร 
ประชากรสําหรับการวิจยัในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศใน

ประเทศไทย ซ่ึงเปนผูมีรายไดปานกลางขึน้ไปที่อาศัยทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
2. ขอบเขตของระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2548 
3. ขอบเขตของตัวแปร 

ตัวแปรที่ศกึษา เปนดังนี ้
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ 

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- การศึกษา 
- รายได 
- ศาสนา 
- สถานภาพสมรส 
- ภาคที่อาศัย 
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
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3.2 ตัวแปรตาม คอื 
- พฤติกรรมในการซื้อ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําผลการวิจยัมาเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการฟารม
นกกระจอกเทศ 

2. วางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
3. ใหทราบลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคแตละกลุม เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด

ใหผูบริโภคเกดิความพึงพอใจสูงสุด 
 
นิยามศัพทเชงิปฏิบตัิการ 

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการซื้อผลิตภัณฑนกกระจอกเทศ 
โดยคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได เชน ซ้ือผลิตภัณฑชนิดใด ทีไ่หน 
เมื่อไหร ซ้ือเพราะเหตใุด ผูซ้ือมีคุณลักษณะอยางไร ใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ซ้ืออยางไร 

ผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ หมายถึง สินคาที่ทําจากนกกระจอกเทศที่กิจการนําเสนอ
ตอตลาด โดยมุงสนองความจําเปนหรือความตองการของตลาดนั้นๆ ไดแก 

1. เนื้อ คือ สวนประกอบของนกกระจอกเทศ ที่มีลักษณะสีแดงเหมือนเนื้อวัว 
สามารถนํามารับประทานได 

2. หนัง คือ สวนที่หอหุมรางกายนกกระจอกเทศ มีรูขุมขนหาง สามารถใชทํา
เครื่องนุงหม และเครื่องประดับได มีราคาแพง 

3. ขน คือ ส่ิงที่ปกคลุมรางกายของนกกระจอกเทศ เพื่อปองกันความรอน  สามารถ
นํามาทําเครื่องใช เครื่องประดับตกแตงได 

4. ไข คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากนกกระจอกเทศ มีลักษณะกลมเหมือนไขไก แตใหญกวา
มาก สามารถนํามารับประทาน ทําภาชนะ และเครื่องประดับตกแตงได 

5. ไขมัน คือ สวนประกอบของนกกระจอกเทศที่อยูระหวางผิวหนัง กับเนื้อ มีหนาที่
สะสมพลังงานใหแกรางกาย สามารถนํามาทําเครื่องสําอางคได 

6. กระดกู คือ สวนที่เปนโครงสรางของนกกระจอกเทศ มีแคลเซียมเปนสวน 
ประกอบหลัก นํามาปนผสมกับอาหารสัตวเพื่อเพิ่มแรธาตุได 

7. มูล คือ ของเสียที่เกดิจากการขับถายของนกกระจอกเทศ ใชทําปุยได 
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8. นกพันธุ คือ นกกระจอกเทศที่มีความสมบูรณทางรางกาย ราคาขึ้นอยูกับอายุของ
นก และสามารถนํามาผสมพันธุไดตั้งแตอายุ 2 ปขึ้นไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย” มีผล

การศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี ้
1. แนวคดิและทฤษฏี ไดแก 6W และ 1H กลองดํา หรือความรูสึกนกึคิดของผูซ้ือ 

(Buyer’s Black box) และสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตามลําดับ 
2. ผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ ไดแก เนื้อ หนัง ขน ไข และไขมัน ตามลําดับ 
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฏี 
     1.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของเขา ( Blackwell, Miniard and Engel, 2001: 6) 

กิจกรรมตางๆทั้งทางรางกายและจิตใจของบุคคล ซ่ึงผลลัพธและการกระทําในการ
ตัดสินใจจะทําใหเกิดการจับจายใชสอย และการใชผลิตภัณฑและบริการนั้น (Sheth, Mittal and 
Newman, 1999: 5) 

พฤติกรรมซึ่งบุคคลแสดงออกถึงการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช 
(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ ซ่ึงคาด
วาจะตอบสนองความตองการของพวกเขาได (Schiffman and Kanuk, 2004: 8) 

จากคําจํากดัความทั้งหมดสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) เปน
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ โดย
ผานการคนหา การซื้อ การใช และการประเมินผล ซ่ึงคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคคลได 
      1.2  สาเหตุท่ีตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  

ในการวิจัยทางการตลาด จะตองมีการศกึษาพฤติกรรมผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมี
ความตองการที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเลือก การซื้อ การใชผลิตภัณฑชนิดเดียวกันแตกตาง
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กันซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคนี้จะทําใหเราสามารถแบงสวนตลาด (Market segmentation) 
การกําหนดตลาดเปาหมาย (Target marketing) และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด 
(Positioning) ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดกลุมผูบริโภคไดตรงกับลักษณะของผลิตภัณฑนั้นๆ  
       1.3  ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจัยตางๆที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคประกอบดวยปจจัยสําคญั 2 ประการ คือ 
ตัวแปรภายนอก (ปจจัยส่ิงแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม) และตัวแปรภายใน (ปจจัยดาน
จิตวิทยา) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ดังนี ้

1. ตัวกําหนดเฉพาะของแตละบคุคล (Individual determinant) หรือปจจัยดาน
จิตวิทยา (Psychological factor) 

1.1  ความตองการและการจูงใจ (Need and motivation)  
1.2 บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว (Personality and self concept) 
1.3 การรับรู (Perception) 
1.4 การเรียนรู (Learning) 
1.5 ทัศนคติ (Attitudes) 

2. ตัวแปรภายนอก (External variable) หรือตัวแปรสิ่งแวดลอมทางดานสังคม
วัฒนธรรม (Sociocultural environment) 

2.1 กลุมอางอิง (Reference groups) 
2.2 ครอบครัว (Family) 
2.3 ช้ันทางสังคม (Social class) 
2.4 วัฒนธรรม (Culture) 
2.5 วัฒนธรรมยอย (Subculture) 

3. กระบวนการตดัสินใจซื้อ (Buying decision process) 
1.1 การรับรูปญหา (Problem recognition) 
1.2 การคนหาขอมูลกอนการซื้อ (Preperchase search) 
1.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of the alternative) 
1.4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) 
1.5 การประเมินผลการตัดสินใจซื้อภายหลัง (Post purchase evaluation) 

ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้ จะอธิบายในลําดับตอไป ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 : 17) 
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นักการตลาดสามารถใชคําถาม (6W และ 1H) ในการคนหาลักษณะของพฤติกรรม
ผูบริโภคได โดยคําถามนั้นจะนํามาซึ่งคําตอบทั้ง 7 ประการที่เรียกวา 7Os ดังนี ้ (Philip Kotler, 
1994 : 11) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
Who is in the target market?    Occupants 
What does the consumer buy?    Objects 
Why does the consumer buy?    Objectives 
Who participates in the buying?   Organization 
When does the consumer buy?   Occasions 
Where does the consumer buy?   Outlets 
How does the consumer buy?    Operation 

 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) 

นักการตลาดสามารถบอกลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) โดยใชเกณฑดังนี ้
1.1 ทางดานภูมิศาสตร (Geographic) โดยมากเปนการแบงตามที่พื้นที่อยูอาศยัของ

ผูบริโภค เชนการแบงเปนภาค จังหวดั เขต เปนตน โดยเชื่อวาความตองการของผูบริโภคนั้น
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะภูมิศาสตรของผูคนแตละกลุม ยกตัวอยางเชน สินคาประเภทเสื้อ
หนาวควรขายใหผูบริโภคในเขตเมืองหนาว เปนตน 

1.2 ทางดานประชากรศาสตร (Demographic) เปนการพิจารณากลุมเปาหมายตาม อาย ุ
เพศ รายได การศึกษา ศาสนา และอาชีพเปนตน ยกตัวอางเชน การขายของเลนเด็ก จะใหเกณฑอายุ
มาแบงกลุมเปาหมาย เปนตน 

1.3 ทางดานจติวิทยา (Psychographic) เปนการบอกลกัษณะของกลุมเปาหมายโดยใช
หลักทางดานจติวิทยามาแบงกลุมของผูบริโภค อันไดแกการแบงชนชัน้ทางสังคม วิถีการดําเนนิ
ชีวิต ความคิดเห็นของบุคคล และการยอมรับสิ่งใหม ๆ ซ่ึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคคือ ความตองการ (Needs) แรงจูงใจ (Motives) บุคลิกภาพ (Personality) การเรียนรู 
(Learning) การรับรู (Perception) และทัศนคติ (Attitude)  
2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 

นักการตลาดตองทราบใหไดวาผูบริโภคตองการ และคาดหวังอะไรจากผลิตภัณฑ เชน 
ตองการแคประโยชนพืน้ฐาน (Core benefit) ของผลิตภัณฑ หรือตองการสิ่งที่แตกตางเหนือคูแขง 
(Competitive differentiation)  
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การที่ผูบริโภคคนหนึ่งบริโภคเนื้อนกกระจอกเทศ เขาอาจตองการมากกวาอาหารที่
รับประทานแลวอ่ิม แตอาจจะตองการอาหารที่ดี มีประโยชนตอสุขภาพ ส่ิงเหลานีน้ักการตลาดตอง
วิเคราะหใหได แลวนําไปเปนจุดขายของผลิตภัณฑ เพือ่ใชในการโฆษณาตอไป 
3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ Why does the consumer buy? 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objective) ของผูบริโภคเปนสิ่งที่นักการตลาดควรจะศกึษา 
เพื่อใหทราบวาผูบริโภคซื้อผลิภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการดานใด โดยตองศึกษาศกึษาถึง
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อ ปจจัยภายใน ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสงัคม วัฒนธรรม 
และปจจยัเฉพาะบุคคล 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) 

นักการตลาดทีด่ีตองศึกษาถึงกลุมอิทธิพลตางๆ (Organization) ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เชน ดารา นกัแสดง เพื่อน ญาตพิี่นอง เปนตน ซ่ึงกลุมอิทธิพลเหลานี้จะมี
สวนในการชกัจูง และมีอิทธิพลตอการลอกเลียนแบบของผูบริโภค 
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เปนอีกส่ิงที่นักการตลาดตองใหความสนใจ เชน
ชวงเวลาใด ฤดูกาลใดที่ผูบริโภคซื้อ บางครั้งอาจซื้อในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) 

เปนการพูดถึงเรื่องของชองทางการจัดจําหนาย แหลงที่ขาย ความสะดวกในการซื้อ
ผลิตภัณฑ และการกระจายสินคา (Outlet) ซ่ึงอยูในเรื่องสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
และจะกลาวถึงในสวนถัดไป 
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) 

นักการตลาดตองทราบใหไดวาผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอยางไร ซ้ือดวยเงนิสด หรือบัตร
เครดิต ซ้ือมากนอยแคไหน และมีการหาขอมูลของผลิตภัณฑอยางไรเปนตน 
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รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ 
 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (Kotler, Armstromg, Brown, Adam and Chandler, 1998 : 183) 
 

จากภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายรูปแบบพฤตกิรรมการซื้อไดดังนี ้
1. ส่ิงกระตุน (Stimulus)  ส่ิงกระตุนที่นกัการตลาดสนใจคอื ส่ิงกระตุนภายนอก ซ่ึงมี

ทั้งส่ิง กระตุนที่ควบคุมได และส่ิงกระตุนที่ควบคุมไมได ประกอบดวย 2 สวนดงันี ้
1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เปนสิ่งกระตุนทีน่ักการตลาด 

สามารถสรางขึ้นได และจําเปนตองจัดใหมีขึ้น ซ่ึงหมายถึงสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
ประกอบดวย 

- ผลิตภัณฑ  (product)  
- ราคา  (price) 
- สถานที่  (place) 
- การสงเสริมการตลาด  (promotion) 

ส่ิงกระตุนทางการตลาดเหลานี้ จะกลาวในตอนตอไป 
1.2 ส่ิงกระตุนอื่น ๆ  (Other stimulus)  เปนสิ่งกระตุนทีน่ักการตลาดไมสามารถ

ควบคุมได  ไดแก 
- เศรษฐกิจ  (Economic)  เชน รายไดของผูบริโภค ราคาน้ํามัน เปนตน 
- เทคโนโลยี  (technological) 
- กฎหมายและการเมือง  (Low and political)  เชน การเพิ่มภาษีสินคาชนิดหนึ่งจะ

สงผลดีตอสินคาอีกประเภทหนึ่ง 
- วัฒนธรรม  (cultural)  เชน ชวงสงกรานตสงผลใหสินคาพวกน้ําอบ ดนิสอพอง ขัน

เงิน ขายดีขึน้เปนตน 
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2. กลองดําหรือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer ‘s black box)  เปนสิ่งที่นักการตลาด
ไมอาจทราบไดแตจําเปนจะตองรูใหไดวาเหตุใดผูบริโภคจึงมักมีพฤตกิรรมเชนนั้น  แบงเปน 2 
สวน คือ ปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

2.1 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรม มีดังนี ้
2.1.1 วัฒนธรรม (Cultural Factors)  เปนปจจยัขั้นพื้นฐานในการกําหนดความ

ตองการและพฤติกรรมของมนุษย วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบหรือวถีิการดําเนินชวีิตที่มีคนสวน
ใหญในสังคมยอมรับ ซ่ึงวัฒนธรรมยังแบง ไดเปน วัฒนธรรมยอย และ ชนชั้นทางสงัคม 

2.1.2 ปจจัยทางสังคม (Social Factors)  เปนปจจยัที่เกดิขึ้นในชวีิตประจําวันทีม่ี
อิทธิพลทั้งทางตรง และทางออม ตอทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูบริโภค  ซ่ึงประกอบไปดวย 
กลุมอางอิงครอบครัว บทบาทและสถานภาพ 

2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)  นักการตลาดเชื่อวาการตัดสินใจซื้อ
ไดรับอิทธิพลมาจากบุคลิกลักษณะสวนบุคคลดวย เชน อายุ และลําดับขั้นของชีวิต อาชพี 
สถานการณทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต เปนตน 

2.1.4 ปจจัยดานจิตวทิยา (Psychological Factors) ปจจยัดานจติวิทยาที่มีผลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคมีดังนี ้

-  ความตองการ (Needs) หมายถึง ส่ิงจําเปนสําหรับมนุษย ที่ทําให
ปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีมาแตกําเนิดสรางขึ้นไมได เชนความตองการ
อาหาร เปนตน 

- แรงจูงใจ (Motives) ส่ิงเราที่เกิดขึ้นจากภายในบุคคล และผลักดันให
เกิดการกระทําขึ้น สามารถสรางขึ้นได โดยใชแรงกระตุน ทําใหเกิดความตองการ ซ่ึงนักการตลาด
จะสามารถใชแรงกระตุนใหเกิดแรงจูงใจได โดยใชหลักการสงเสริมการตลาด (Promotion) นั่นเอง 

- บุคลิกภาพ (Personality) เปนสิ่งที่เกิดขึน้ไดโดยการพฒันาการตั้งแต
เด็กจนโต และมีลักษณะเปนเอกลักษณะเฉพาะบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงไดยาก จะสามารถ
เปลี่ยนไดก็ตอเมื่อเกิดวิกฤตแรงๆ เขามาในชีวิต 

- การเรียนรู (Learning) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
จากประสบการณ ในการทําการตลาดอาจใชพรีเซ็นเตอรบอก หรือแจกสินคาเพื่อใหทดลองใช 

- การรับรู (Perception) คือกระบวนการที่แตละบุคคลเลือก จัดการและ
แปลความหมายขอมูลขาวสารออกมา 

- ทศันคติ (Attitude) เปนความรูสึก อารมณ และววิัฒนาการดาน
ความชอบหรอืไมชอบของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และประพฤติปฏิบัติตามความรูสึกที่มี 
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2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ (Buyers ‘s Decision process) 
 

                                         
 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Chris Fill, 2001 : 96) 
จากรูปกระบวนการการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค สามารถอธิบายขั้นตอนในการตัดสิน 

ใจซื้อ (Operation) ซ่ึงมีอยู 5 ขั้นตอนไดดังนี้ 
2.2.1 การรับรูถึงปญหา เมื่อผูบริโภคไดรับส่ิงเรามากกระตุน จะทําใหเกิดความ

ตองการ และนําไปสูการรับรูปญหาในที่สุด เชนเมื่อเกดิความหวิ จะกระตุนใหเกดิความตองการใน
การรับประทานอาหาร และเริ่มคิดที่จะหาอาหารมารับประทาน เปนตน 

2.2.2 การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อไดรับแรงกระตุนมากพอที่จะกอใหเกิดการ
รับรูปญหาแลว ผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลตางๆ ตามแหลงที่สามารถหาได ซ่ึงชวงนี้เปนชวงที่
เปดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดงาย แหลงขอมูลหลักๆที่ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมี 4 กลุม ดังนี ้

-  แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก 
- แหลงการคา เชน โฆษณา พนักงานขาย บรรจุภัณฑ การสาธิต 
- แหลงชุมชน เชน ส่ือมวลชน องคกรตางๆ 
- แหลงทดลอง เชน  การจัดการ การตรวจสอบ ประสบการณ และการ
ทดลองใช 

ยกตวัอยางเชน เมื่อผูบริโภครูสึกหิว จะมกีารคนหาขอมูลตางๆ ตามโบรชัวร  นิตยสาร 
หรือแมกระทัง่จากประสบการณของตนเอง 
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2.2.3 การประเมินทางเลือก เมื่อไดรับขอมูลเพียงพอแลวผูบริโภคจะทําการ
ประเมินเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสินคาแตละยีห่อ ประเมนิขอดีขอเสีย เปรียบเทียบราคา ยกตัวอยาง
เชนเมื่อผูบริโภครับขอมูลรานอาหารมาแลว จะเลือกวาอยากรับประทานอาหารแบบใด รานไหน 
บรรยากาศเปนแบบใด ราคาแพงหรือไมเปนตน 

2.2.4 การตัดสินใจซือ้ เมื่อประเมนิเรียบรอยแลว ผูบริโภคจะเลือกสินคา หรือ
ผลิตภัณฑที่ดทีี่สุด ดังนั้นนักการตลาดจะตองพยายามใหขอมูลของสินคา และผลิตภัณฑที่ตรงกับ
ส่ิงที่ผูบริโภคตองการใหมากที่สุด และชวยเหลือแนะนาํ ในการตัดสินใจซื้อดวย ยกตัวอยางเชน 
เมื่อผูบริโภคประเมินทางเลือกแลววาตองการรับประทานอาหารจําพวกนกกระจอกเทศ ก็จะเลือก
รานที่ขายเนื้อนกกระจอกเทศ เปนตน 

2.2.5 ความรูสึกหลังการซื้อ หลังจากที่ลองใหสินคา หรือบริการแลว ผูบริโภค
จะคํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการที่ตนเองอยากได และวิเคราะหวามกีารตอบสนองได
อยางถูกตอง เพียงพอตอความตองการหรือไม ถาไมไดจะเกดิทัศนคติในแงลบทันที และไม
กอใหเกิดการบริโภคซ้ํา อาจมีการบอกตอไปยังบุคคลอื่น แตถาวิเคราะหวามีการตอบสนองที่ดี จะมี
ทัศนคติในแงบวก เกิดการบริโภคซํ้า คิดวาส่ิงที่ตนเองกระทําลงไปนัน้ถูกตอง คุมคา และบอกตอๆ
กันไปปากตอปาก นักการตลาดจึงตองมีการดูแล และตดิตามเอาใจใส ใหบริการหลังการขายอยาง
ใกลชิด สม่ําเสมอ 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Response) หรือการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภคจะมีการ
ตัดสินใจในการซื้อ ประการตาง  ๆ ดังนี ้

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 
3.2 การเลือกตรายีห่อ  (Brand Choice) 
3.3 การเลือกจําหนาย  (Dealer Choice) 
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ  (Purchase Amount) 
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
สวนประสมทางการตลาด คอื เครื่องมือทางการตลาด ซ่ึงนักการตลาดใชเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคในเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
เครื่องมือที่วานั้น แบงเปน 4 องคประกอบ คือ ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price) การ

จัดจําหนายและการกระจายสินคา (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเครื่องมือทั้งหมด
นี้นักการตลาดเรียกวา 4Ps 

นักการตลาดจะตองกําหนดใหสวนผสมทั้ง 4 มีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมาย ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไดแก 

1. ผลิตภัณฑ  (Product) หมายถงึ ส่ิงที่กิจการนําเสนอใหกับตลาด หรือผูบริโภคเพื่อใชใน
การตอบสนองความจําเปน หรือความตองการของคน ผลิตภัณฑที่มีบทบาทสําคัญในการนําพา 
“ประโยชน” (Benefits) ไปยงัผูบริโภค (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, ม.ป.ป. : 162) 

ผลิตภัณฑ อาจเปนสิ่งที่จับตองได เรียกวา สินคา (Goods)  หรือจับตองไมได เรียกวา 
บริการ (Service) ซ่ึงผลิตภัณฑจะตองมีอรรถประโยชน (Utility) และตองมีมูลคา (Valuee) ใน
ความคิดของผูบริโภค มิเชนนั้นแลวจะไมสามารถที่จะแลกกับเงินของผูบริโภคได 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงนิที่ผูซ้ือ และผูขายตกลงกัน เพื่อใหไดมาซึ่งสินคา หรือ
บริการ ราคาเปนสวนผสมทางการตลาดที่กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูบริโภค หากผูบริโภคคิดวาราคา
นั้นต่ํากวามูลคา (Value) และอรรถประโยชน (Utility) ของสินคาที่ไดรับ จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
สินคา หรือบริการไดงายขึน้ ดังนั้น ราคาจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยใหผูบริโภคประเมินคณุคาของ
ผลิตภัณฑนัน้ ๆ 

3. การจัดจําหนาย (Place) สวนผสมทางการตลาดตัวนี้ มีหนาที่นําพาผลิตภัณฑไปยงั
ผูบริโภคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ทั้งยังสงผลตอสวนผสมทางการตลาดตวัอ่ืน ๆ 
อีกดวย เชน ภาพพจนตอสินคา ในกรณีที่สินคา ขายในหางสรรพสินคา จะทําใหสินคาดูมีคณุภาพ 
เหมาะสมกับราคาที่แพง 

4. การสงเสริมการตลาด  (Promotion) เปนการใหขอมลูขาวสาร  (Messages)  แก
ผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ อยางชัดเจน และยังกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้ออีกดวย ใน
การทําการสงเสริมการขายใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนจะตองใชเครื่องมือ หรือสวนผสมการสงเสริม
การตลาด (Promotion Mix) ดังนี ้

4.1 การโฆษณา (Advertising) คือการสื่อสารขอมูลของกิจการ ที่ตองทําผานสื่อ 
เชนทีวี, วิทยุ, ปายโฆษณา เปนตน เพื่อบอกสารแกผูบริโภค หรือกลุมเปาหมาย เปนการใหขอมลู
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แกผูบริโภคไดดีที่สุด มักจะมีคาใชจายทีสู่งกวาการสงเสริมการตลาดอยางอื่น แตจะทําใหผูบริโภค
รูจักผลิตภัณฑไดดีขึ้น 

4.2 การใชพนกังานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา
ระหวางบุคคล เพื่อจูงใจใหซ้ือบางสิ่ง เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา เปนการ
ติดตอส่ือสารแบบ 2 ทาง เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อสินคา การรับรู และความชืน่
ชอบที่มีประสิทธิภาพมากทสุีด วิธีนี้ใชไดดีกับระยะทีน่าํผลิตภัณฑเขาสูตลาด 

4.3 การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนวิธีการจูงใจผูบริโภคในระยะสั้น 
กระตุนใหเกิดการทดลอง หรือพฤติกรรมการซื้อสินคา และบริการ เชน การลด แลก แจก แถมเปน
ตน การสงเสริมการขายตองใชรวมกับการโฆษณา หรือการขายโดยใชพนักงาน 

4.4 การประชาสัมพันธ (Public Relation : PR) เปนการสือ่สารที่เนนสงเสริม 
และปองกันภาพพจนของผลิตภัณฑ หรือองคกร สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย เพราะไม
กอใหเกิดความรูสึกวาเปนการคา จึงไมถูกตอตาน เชน การจัดนิทรรศการ การออกขาว การจัด
กิจกรรมตางๆ เปนตน 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ ระบบการตลาดแบบมี
ปฏิสัมพันธที่ใชส่ือโฆษณาตัง้แตหนึ่งอยางขึ้นไป เพื่อกอใหเกิดปฏิกริิยาตอบสนอง หรือการ
แลกเปลี่ยนทีส่ามารถวัดได ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง 

4.6 การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing 
Communication : IMC) หมายถึง การบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารที่ตองใชการ
ส่ือสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง IMC เปนวิธีการพื้นฐานในการ
สํารวจกระบวนการติดตอส่ือสาร กับผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย ทัศนะ การวางแผน มี
แนวความคิด 3 ประการคือ 

4.6.1 IMC จะรวบรวมการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกคา
โดยระลึกวาบคุคลสะสมขอมูลตลอดเวลาและขอมูลที่สะสมจะมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อ 

4.6.2 IMC จะเริ่มตนที่ลูกคาไมใชผลิตภัณฑ 
4.6.3 IMC พยายามคนหาการตดิตอส่ือสารกับลูกคาใหเขาถึงดวยความถี่

สูงสุดจากการที่รูจักลูกคาเปนอยางดีเหมือนคนคุนเคยกนัรับฟงความ
คิดเห็นและความตองการของลูกคา 

 
 

DPU



 16 

กลุมเปาหมายในการสงเสริมการตลาด 
1.   การสงเสริมการตลาดสูผูบริโภค (Consumer Promotion) เปนการสงเสริม

การตลาดที่มุงสูผูบริโภคคนสุดทาย 
2. การสงเสริมการตลาดสูการคา (Trade Promotion) เปนการสงเสริมการตลาด ที่มุง

ไปสูพอคาคนกลางในสายของชองทางการจําหนายทั้งหมด ทั้งพอคา พอปลีก 
3. การสงเสริมการตลาดสูพนักงานขาย (Personal Sales Force Promotion)  

เปนการสงเสริมการตลาดประเภททีเ่สนอสิ่งจูงใจ สินน้ําใจ. 
กลยุทธในการสงเสริมการตลาด 

1. กลยุทธในการผลัก Push Strategy คอืการใชกลยุทธทางการสงเสริมการตลาด
ผลักดัน ใหสินคาเขาไปวางขายอยูในรานคาไดอยางเปดเผย 

2. กลยุทธในการดึง Pull Strategy เปนการใชกลยุทธในการโนมนาวใหผูซ้ือเขามา
ซ้ือสินคาในรานใหได 

3. กลยุทธผสม mix Strategy เปนการใชกลยุทธทั้ง การผลัก และการดงึ มารวมกนั
เปนกลยุทธ คอื ใชการสงเสริมการขาย ขายประเภทของแจก 
 
2. ผลิตภณัฑจากนกกระจอกเทศ 

ศิริพันธ และคณะ (2544) อธิบายวานกกระจอกเทศมีถ่ินกําเนดิแถบทวีปอาฟริกา เปน
นกที่บินไมได คอยาว หางสั้น วิ่งเร็ว และเปนนกที่มขีนาดใหญที่สุดในโลก นกกระจอกเทศมี
รูปรางคลายนกอีมู แตมีน้ําหนักที่มากกวา สูงประมาณ 2 - 2.7 เมตร น้ําหนกัประมาณ 120 - 160 
กิโลกรัม นกกระจอกเทศเพศผู จะใชปกเพื่อดึงดูความสนใจของเพศเมีย ในชวงที่อากาศรอนมาก 
นกกระจอกเทศจะกระพือปกของมันเพื่อเปนการลดอุณหภูมใินรางกายลง และเมือ่อากาศเย็นพวก
มันจะสะสมความรอนไวใตปกของมัน เมื่อนกกระจอกเทศตกใจมันจะวิ่งหนดีวยความเร็ว และ
บางครั้งมันอาจกาวยาว 16 – 23 ฟุต 

นกกระจอกเทศ 
ช่ือสามัญ     : OSTRICH 
ช่ือวิทยาศาสตร : Struthio camelus linn 
วงศ      : Stuthionidae 
ตระกูล  : Raties 
ถ่ินกําเนิด     : ทวีปอาฟริกา 
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ลักษณะ รูปราง 
หัวมีขนาดเล็ก ปากสั้นแบน คลายเปด แตโตกวามาก ปลายปากมน ฐานปากกวาง        

ตากลมโต ขอบตาเปนรูปวงรีใหญ ขนตาบนยาวเหน็ไดชัด คอยาวมีขนสั้นติดผิวหนงั มีขา 2 ขา นิ้ว 
2 นิ้ว ตวัผูขนสีดําตามลําตัว ขนปลายปกและปลายหางสีขาว ตัวเมยีขนตามลําตัวสีน้ําตาลอมเทา 
ปลายปกเปนสขีาวเชนกนั 

สําหรับในประเทศไทย เรายังไมคอยเหน็ฟารมนกกระจอกเทศมากมายนัก แตใน
ตางประเทศ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อังกฤษ อิสราเอล ออสเตรเลีย  ตางก็มีฟารมเลี้ยง
นกกระจอกเทศมากมาย หนงัของนกกระจอกเทศเปนทีน่ยิมของผูผลิตช้ันนํา เชน   ครีสเตียนดิออร 
เทสทโตนี ฯลฯ เพื่อใชผลิตรองเทาบูต เข็มขัด กระเปาเดินทาง เปนตน สําหรับเนื้อนกกระจอกเทศ
ยังมีแนวโนนที่จะทดแทนเนื้อววั เพราะรสชาดเหมือนเนื้อวัว มีโปรตนีพอๆกัน แตมีโคเลสเตอรอล
ต่ํากวา 

นกกระจอกเทศ สัตวเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูง มีประโยชนแกมนุษยมากมายตลอดทั้งตัว
นกเลยที่เดียว เชน เนื้อ หนัง ขน ไข ไขมัน กระดกู มูล เปนตน 
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ภาพที 2.3 นกกระจอกเทศโตเต็มวยั (กฤษณา แกวชอุม, ภีระ ไกรแสงศรี, 2544 : 23) 
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เนื้อ 
มีรสชาดเหมือนเนื้อววั เปนเนื้อสีแดง แตมีไขมัน และโคเลสเตอรอลต่ํากวาเนื้อสัตว

ชนิดอื่นๆ ดังตารางที่ 1 มีคุณคาทางอาหารสูง ปรุงอาหารไดหลายชนิด เหมาะสําหรับผูที่มีปญหา
เร่ืองสุขภาพ หรือผูที่ไมบริโภคเนื้อววั/หมู และนิยมกันมากในตางประเทศ เนื่องมาจากมีโรคระบาด
รุนแรงในวัว มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 400-500 บาท โดยเฉลี่ย เกรดเอราคาประมาณกิโลกรัมละ 
600 - 800 บาท เกรดบีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300 – 400 บาท เนือ้เศษราคากิโลกรัมละ 150 – 
200 บาท 

นกกระจอกเทศจะนําไปเขาโรงงานแปรรูปที่อายุระหวาง 10-14 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ชนิดพันธุดวย ซ่ึงถาเปนนกกระจอกเทศคอดําจะสงโรงงานแปรรูปทีอ่ายุ 12-14 เดือน สวนคอน้ํา
เงิน และคอแดง จะสงที่อายุ 9-12 เดือน ซ่ึงถือวาเปนชวงที่ดีที่สุด และโตเต็มที่แลว โดยจะมีน้ําหนกั
ระหวาง 90-110 กิโลกรัม เมื่อชําแหละแลวจะไดน้ําหนักซากประมาณ 60 กิโลกรัม หรือระหวาง 
56-64% ซ่ึงคิดเปนเนื้อแดงประมาณ 34-43 กิโลกรัม โดยนกกระจอกเทศตัวผูจะใหเนื้อมากกวาตัว
เมียประมาณ 8.5-14.1% 
 
ตารางที่ 2.1 น้าํหนัก และเปอรเซ็นตของอวัยวะตางๆของนกกระจอกเทศ 

อวัยวะสวนตางๆ น้ําหนัก (กก.) (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน; SD) % ของน้ําหนกัมีชีวิต 
น้ําหนกัมีชีวิต 95.54 (2.55) - 
น้ําหนกัซาก 55.91 (1.64) 58.59 
ขน 1.74 (1.13) 1.85 
เลือด 2.98 (0.37 3.11 
ปก 0.74 (0.06) 0.78 
เทา 2.51 (0.16) 2.64 
หาง 0.36 (0.03) 0.38 
หัว 0.78 (0.03) 0.82 
หนัง 6.71 (0.25) 7.04 
หัวใจ 0.94 (0.05) 0.99 
ปอด และหลอดลม 1.29 (0.05) 1.36 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

อวัยวะสวนตางๆ น้ําหนัก (กก.) (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน; SD) % ของน้ําหนกัมีชีวิต 
กึ๋น 2.16 (0.09) 2.26 
ตับ 1.42 (0.08) 1.49 
ไต 0.57 (0.07) 0.60 
เครื่องในอื่น 8.29 (4.11) 8.68 

ที่มา : ศิริพันธ และ สวัสดิ์. (2544). เอกสารแนะแนว การเล้ียงนกกระจอกเทศ. หนา 7 
 
ตารางที่ 2.2 ผลผลิตของนกกระจอกเทศ 

 น้ําหนัก (กก.) % ของน้ําหนกัมีชีวิต % ของน้ําหนกัซาก 
เนื้อแดง 34.1 35.7 62.5 
ไขมัน 5.0 5.2 9.2 
กระดกู 14.6 15.3 26.9 
ที่มา : ศิริพันธ และ สวัสดิ์. (2544). เอกสารแนะแนว การเล้ียงนกกระจอกเทศ. หนา 8 
 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบคณุคาทางอาหารของเนื้อสัตวชนิดตางๆ ชนดิละ 85 กรัม 

 เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ 

โปรตีน (กรัม) 22.0 27.0 23.0 24.0 22.0 

พลังงาน (กรัม) 96.9 140.0 240.0 275.0 205.0 

โคลเลสเตอรอล (มก) 58.0 73.0 77.0 84.0 78.0 

ไขมัน (กรัม) 2.8 0.9 6.4 7.0 5.6 

ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 2.0 3.0 15.0 19.0 13.0 

แปง (กรัม) 2.0 - - - - 

แคลเซียม (มก) 5.2 13.0 9.0 3.0 8.0 

ที่มา : กฤษณา แกวชอุม และ ภีระ ไกรแสงศรี. (2544). การเลี้ยงนกกระจอกเทศเชิงธุรกิจ. หนา 121 
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หนัง 
นกกระจอกเทศอายุ 1 ป จะสามารถใหหนังไดผืนละประมาณ 1.2-1.4 ตารางเมตร 

สามารถขายไดทั้งหนังสด และหนังที่ฟอกแลว โดยหนงัสดราคาประมาณ 5,000 – 6,500 บาทตอ
ผืน หนังฟอกแลวเกรดเอราคาประมาณ 12,000 – 15,000 บาทตอผืน เกรดบีราคา 10,000 – 12,000 
บาทตอผืน นอกจากนีย้ังมีโรงงานรับจางฟอกหนังในนคิมอุตสาหกรรมฟอกหนัง             จ.
สมุทรปราการ โดยคิดคาจางฟอกหนังราคาผืนละประมาณ 1,000 – 1,500 บาท ผลิตภัณฑจาก
นกกระจอกเทศจัดวาเปนเครือ่งหนังที่มีราคาแพงที่สุด แพงกวาหนังจระเข และเปนหนังคณุภาพดี 
ซ่ึงหนังของนกกระจอกเทศนี้ใชเปนวัตถุดบิในการทํา รองเทา เข็มขัด กระเปาเดนิทาง เสื้อหนัง 
เครื่องหนังตางๆ เปนสินคายอดนยิมของเศรษฐี ซ่ึงมียี่หอดังๆมากมาย เชน  Gucci, Tony, Nocona, 
Justin, Boots และอีกมากมายหลายยี่หอ ซ่ึงลวนแตมีราคาแพงทั้งส้ิน 

นกกระจอกเทศ 1 ตัว จะใหหนังที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปถึง 3 แบบ คือ 
- หนังสวนแขง จะมีลักษณะเปนเกล็ดคลายหนังของสัตวเล้ือยคลาน 
- หนังสวนบริเวณตนขา จะเปนหนังเกล้ียงเรียบคลายหนงัวัว 
- หนังบริเวณหลัง จะมีเมด็ตุมนูนขึ้นมา ซ่ึงตุมนี้คือรูขุมขนนั่นเอง หนังสวนนีจ้ะมรีาคา

แพงที่สุด ยิ่งถาตุมรูขุมขนนูนเดนชดัเจนและสม่ําเสมอจะยิ่งมีราคาแพง 
 

        
ภาพที่ 2.4 หนงั และกระเปาจากนกกระจอกเทศ (กฤษณา แกวชอุม และภีระ ไกรแสงศรี, 2544 : 31,  
                 33) 

 
ขน 

พัฒนาการของขนนกกระจอกเทศตั้งแตแรกเกิดจนถึงโตเต็มที่แบงออกไดเปน 4 ระยะ 
คือ ระยะแรกเกิด (0-1 เดือน) เขาสูระยะลูกนก (1-4 เดือน) แลวเปนนกรุน (5-15 เดือน) และไป
ส้ินสุดที่นกโตเต็มวัยใชเวลา 16 เดือน และหลังจากอายุ 2 ปไปแลว ขนนกจะไมมีการพัฒนา
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รูปแบบอีกเลย โดยนกกระจอกเทศตัวผูจะมีขนลําตวัสีดํา สวนปลายปกและขนหางจะมีสีขาว 
สําหรับตัวเมียจะมีขนสีน้ําตาลเทา ซ่ึงขนสีขาวหรือสีขาวนวลที่ปลายปกและหาง จะมีราคาแพง
ที่สุด ผูเล้ียงสามารถตัดขนนกกระจอกเทศไดปละ 2 คร้ัง โดยทิ้งระยะหางกันทุก 6-8 เดือน จะไดขน
นกประมาณ 1.5-2.0 กิโลกรัมตอป ขนนกกระจอกเทศสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย เชน 
ทําเปนเครื่องประดับตกแตงเสื้อผา สวนขนดานในจะใชทําไมปดฝุน (dusters) เหมาะสําหรับเครื่อง
อิเล็คทรอนิคสที่บอบบาง เครื่องคอมพิวเตอร เพราะขนนกกระจอกเทศจะมีคุณสมบัติ และลักษณะ
เฉพาะที่ไมเหมือนขนสัตวชนิดอื่นตรงที่มไีขมันเคลือบอยู จึงทําใหทําความสะอาดอุปกรณหรือ
ภาชนะอื่น ๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถนําไปฟอก และยอมสีไดหลายชนดิ และจนถึงทุก
วันนีย้ังไมมีผูใดผลิตขนนกกระจอกเทศเทียมไดเลย (ศิริพนัธ และ สวัสดิ์, 2544 : 8) 

นกกระจอกเทศสามารถใหขนไดประมาณปละ 2 คร้ัง น้ําหนักประมาณ 1.5 – 2 
กิโลกรัมตอนก 1 ตัว นําไปทําเครื่องประดับ และไมปดฝุนที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่อง       
อิเล็กทรอนิคสที่บอบบางไดดี เนื่องจากมีความออนนุม และลดไฟฟาสถิตไดด ี

 
 

 
ภาพที่ 2.5 ขนนกกระจอกเทศ (กฤษณา แกวชอุม และภีระ ไกรแสงศรี, 2544 : 32) 
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การเก็บผลผลติขนนกกระจอกเทศทําได 2 วิธี คือ 
1. การถอน (Plucking) โดยใชมือดึงขนตามสวนตางๆ ของรางกายนก โดยเลือกจาก

โคนขนที่แหงและใกลจะหลุดแลว เพราะถายังเปนขนสดจะทําใหนกเจบ็ และยังไมไดขนาดที่ตลาด
ตองการ โดยดงึออกมาทั้งขนและกานขน 

2. การตัด (Clipping) โดยใชอุปกรณ เชน กรรไกร ตัดขนตรงที่ตองการ ซ่ึงอาจจะตัด
เฉพาะสวนที่เปนขน โดยตดัหางจากหนังประมาณ 2 เซนติเมตร ทิ้งกานไว จนเปนขนแหงและจะ
หลุดรวงไปเอง 

ราคาซื้อขายขนนกกระจอกเทศจะถูกหรือแพงขึ้นกับการคัดคุณภาพ (Grading) โดย
พิจารณาไดจาก 

1.  ความยาวของขน (Length) โดยปกติถาเปนขนปกจะยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
และขนออนทีลํ่าตัวตองยาวไมนอยกวา 25-33 เซนติเมตร 

2.  ความกวางของขน (Breadth) ขนนกกระจอกเทศ ถายิง่กวางจะยิ่งมีราคาแพง ขนปก
ที่ดีควรจะกวาง 30 เซนติเมตร ความยาวของเสนขนที่หางจากกานทัง้สองดานจะตองเทากัน และ
ปลายขนจะตองกลมมน 

3.  ความหนา (Thick of shaft) กานขนจะตองไมใหญมากแตแข็งแรง และโคงงอได
อยางสวยงาม 

4.  ไมมีตําหน ิไมมีรอยฉีกขาด แหวง เสียหาย และไมมพียาธิ หรือไร (Freedom from 
defects) ขนที่ดีจะตองเปนมนั ออนนุม มีความสม่ําเสมอทั้งดานซายและขวาของกานขน 
(ศิริพันธ และ สวัสดิ์. เอกสารแนะแนว การเลี้ยงนกกระจอกเทศ. 2544 : 9) 
 
ไข 

ไขนกกระจอกเทศเมื่อโตเตม็ที่ขนาดใหญมาก หนกัประมาณ 950-1,680 กรัม ยาว 15-
17 เซนติเมตร กวาง 12-15 เซนติเมตร เปลือกไขสีขาวนวล หนา 2-3 มิลลิเมตร เนื้อไขสามารถ
นําไปบริโภคไดเชนเดยีวกับไขเปดหรือไขไก หากตองการตมไขนกกระจอกเทศจะใชเวลา 60-80 
นาที จึงจะสุก หรือจะนําไปทอดหรอืเจียวก็ได นอกจากคณุคาทางอาหารสูงแลวเปลือกไขยัง
สามารถนําไปแกะสลักหรือวาดลวดลายบนเปลือกไข เพื่อใชเปนเครื่องประดับตกแตงบาน (ศิริ
พันธ และ สวสัดิ์. เอกสารแนะแนว การเลี้ยงนกกระจอกเทศ. 2544 : 10) 

ทางดานราคานั้นไขไมมเีชื้อราคา 200 – 300 บาทตอฟอง หรือจะนาํไปแกะสลัก วาด
ลวดลาย ราคาฟองละ 1,000 – 100,000 บาท โดยประมาณ หรือจะขายไขมีเชื้อราคาประมาณ 800 
บาทตอฟอง 
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ภาพที่ 2.6 ไขนกกระจอกเทศนํามาวาดลวดลายสวยงาม (กฤษณา แกวชอุม และภีระ ไกรแสงศรี,  
                 2544 : 31) 
 
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบคณุคาอาหารในไขนกกระจอกเทศ และไขไก 

ชนิด ไขนกกระจอกเทศ ไขไก 
ไขขาว (Albumen)  % 59.4 58.1 
          น้ํา               % 88.7 87.9 
          โปรตีน         % 8.9 10.6 
ไขแดง (Yolk)         % 20.9 31.8 
          น้ํา               % 50.6 48.7 
          โปรตีน         % 15.0 16.6 
          ไขมัน           % 31.3 2.6 
เปลือกไข (Shell)     % 19.5 10.1 

ที่มา : ศิริพันธ และ สวัสดิ์. (2544). เอกสารแนะแนว การเล้ียงนกกระจอกเทศ. หนา 10 
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ไขมัน 
นกกระจอกเทศจะใหไขมันตัวละ 4-5 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นกับอายุของการฆาดวย ถาฆา

อายุนอย ไขมนัที่สะสมอยูตามสวนตาง ๆ ของรางก็มีนอย แตถาอายมุากไขมันกจ็ะเยอะขึ้น ซ่ึง
ไขมันของนกกระจอกเทศ สามารถนําไปปรุงอาหาร หรือนําไปสกัด (purified) ใชเปน
สวนประกอบเครื่องสําอาง ไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนครีมชนิดตาง ๆ สบู ยาสระผม เปนตน เพราะ
สามารถซึมเขาใตผิวหนังไดรวดเร็ว และบาํรุงใหผิวเตงตงึ นวลเนียน (ศิริพันธ และ สวัสดิ์, 2544 : 
11) 

 

 
ภาพที่ 2.7 ผลิตภัณฑจากน้ํามันนกกระจอกเทศ (กฤษณา แกวชอุม และภีระ ไกรแสงศรี, 2544 : 32) 

 
กระดูก 

มีคนรับซื้อไปปน ผสมกับอาหารสัตวใชเพิ่มแคลเซียม หรือบดผสมกับดินเปนปุย  
 
มูล 

ใชทาํปุยโดยการผสมกับดิน 
 
นกพันธุ 

นอกจากสวนประกอบของรางกายแลว เรายังสามารถขายนกทั้งตวั เปนนกพันธุไดอีก
ดวยซ่ึงตอนนีก้ําลังเปนชวงเติบโตของตลาดนี้ ราคาขึ้นอยูกับอายุของลูกนก อายุ 1 เดือน ราคา 
7,000 บาท อายุ 2 เดือน ราคา 9,000 บาท อายุ 3 เดือน ราคา 11,000 บาท พอ-แมพันธุอายุ 2 ปขึ้นไป 
ราคาคูละ 150,000 บาท 
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3. ผลงานวิจัย และบทความที่เก่ียวของ 
การผลิตและการตลาดนกกระจอกเทศในจังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาเรื่อง “การผลิตและการตลาดนกกระจอกเทศใน
จังหวดัขอนแกน และจังหวดันครราชสีมา” ของโสรัจจ ประวณีวงศวฒุิ (2545) สรุปการศึกษา และ
ทําการอธิบายภาพการจําหนายนกกระจอกเทศไปยังผูบริโภค 9 ชองทางได ดังนี้คือ 

1. บริษัทผูนําเขาลูกนกกระจอกเทศจําหนายลูกนกกระจอกเทศใหกับเกษตรกรผูเล้ียง
นก กระจอกเทศเล็ก  จากนั้นเกษตรกรผูเล้ียงนกกระจอกเทศเล็กจะคัดเลือกนกกระจอกเทศที่
สมบูรณไวเปนพอ-แมพันธุ  และจําหนายนกกระจอกเทศที่ไมสมบูรณออกไป พอ-แมพนัธุนกจะ
ใหผลผลิตคือไขนกกระจอกเทศ  ซ่ึงสามารถจําหนายแกผูบริโภคเพื่อทําอาหาร ในกรณีที่เปนไขเชื้อ
ตาย สวนไขที่มีเชื้อจะนําไปฟกเพื่อไดนกเขาสูฟารม หรือจําหนายตอไป 

2. บริษัทผูนําเขาลูกนกกระจอกเทศ จําหนายลูกนกกระจอกเทศใหกับเกษตรกรผูเล้ียง
นกกระจอกเทศเล็ก  หลังจากคัดเลือกนกกระจอกเทศที่สมบูรณไวเปนพอ-แมพันธุแลว จะจําหนาย
นกกระจอกเทศที่ไมสมบูรณใหกับเกษตรกรผูเล้ียงนกกระจอกเทศขนุ ซ่ึงจะเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
จนไดน้ําหนักที่ตองการ  จากนั้นจะจําหนายใหกับพอคารวบรวมนกกระจอกเทศมีชีวิต ซ่ึงพอคาจะ
ไปจางโรงเชือดชําแหละ  จากนั้นพอคาจะนําเนื้อและผลิตภัณฑตาง ๆ ของนกกระจอกเทศไป
จําหนายใหกับบริษัทรับซื้อและแปรรูปผลิตภัณฑนกกระจอกเทศ เพื่อจําหนายใหกับผูบริโภค โดย
แยกเปน เนื้อและเครื่องในที่สามารถบริโภคได จําหนายใหแกโรงแรม ภัตตาคาร กระดกู จําหนาย
ใหกับบรษิัทผลิตอาหารสัตว หนัง จําหนายใหกับบรษิัทผลิตภัณฑเครื่องประดับ เปนตน 

3. บริษัทผูนําเขาลูกนกกระจอกเทศซึ่งมีกิจการครบวงจร   เล้ียงลูกนกกระจอกเทศไว
จนถึงชวงอายทุี่สามารถคัดเลือกนกไปทําพอ-แมพันธุได  จากนัน้จําหนายนกกระจอกเทศทีไ่ม
สมบูรณใหกับเกษตรกรผูเล้ียงนกกระจอกเทศขุนโดยตรง  เพื่อใหเกษตรกรนําไปเลี้ยงตออีกระยะ
และชําแหละจาํหนายตอไป 

4. บริษัทผูนําเขาลูกนกกระจอกเทศซึ่งมีกิจการครบวงจร  หลังจากเลือกนกที่มีสภาพ
สมบูรณไวเปนพอ-แมพันธุเรียบรอยแลว จะเลี้ยงขนุนกกระจอกเทศทีไ่มสมบูรณตออีกระยะจนได
น้ําหนกัและอายุที่ตองการ  จากนั้นจะเชือดและชําแหละโดยโรงเชือดของบริษัทเอง  และนําผลผลิต
ไปแปรรูปและจําหนายใหกบัผูบริโภคโดยตรง 

5. บริษัทผูนําเขาลูกนกกระจอกเทศ จะเลี้ยงอนุบาลลูกนกอายุประมาณ  1 – 3 วนั 
ขณะที่มาถึงประเทศไทยไปจนถึงอายุประมาณ 1 – 3 เดือน เพื่อลดอัตราเสี่ยงเรื่องนกตายจากนัน้
จําหนายลูกนกกระจอกเทศใหกับเกษตรกรผูเล้ียงนกกระจอกเทศเล็กเพื่อนําไปเลี้ยงตอในระยะสัน้ 
ๆ เพื่อจําหนายตอไป 
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6. เกษตรกรผูเล้ียงนกกระจอกเทศพอ-แมพันธุ หลังจากเลีย้งได  2  ปขึ้นไป เมื่อมี
ผลผลิตไขนกกระจอกเทศในฟารม และนําไปเพาะฟกเปนลูกนกกระจอกเทศ จากนั้นจําหนายลูก
นกกระจอกเทศใหกับเกษตรกรผูเล้ียงนกกระจอกเทศขนาดเล็กตอไป 

7. บริษัทนําเขาและเลี้ยงนกกระจอกเทศครบวงจร  เล้ียงนกกระจอกเทศจนถึงอายุพอ
แมพันธุและไดผลผลิตลูกนกกระจอกเทศภายในจากนั้นจําหนายลูกนกกระจอกเทศใหกับเกษตรกร
ผูเล้ียงนกกระจอกเทศขนาดเล็กตอไป 

8. บริษัทนําเขาและเลี้ยงนกกระจอกเทศครบวงจร  เล้ียงนกกระจอกเทศพอ-แมพันธุ 
ไดผลผลิตในฟารมคือไขนกกระจอกเทศ จากนั้นคดัเลือกไขเชื้อตายเพื่อจําหนายเปนอาหาร และนํา
เปลือกไขแปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องประดับตอไป 

9. บริษัทนําเขาเลี้ยงนกกระจอกเทศครบวงจร  เล้ียงนกกระจอกเทศจนไดผลผลิตลูก
นกกระจอกเทศภายในฟารม จากนั้นเลี้ยงตอจนสามารถคัดเลือกเปนพอแมพันธุไดในรุนตอ ๆ ไป 

การสงออก 
จากการที่ประชากรของโลก ซ่ึงในป 2542 ที่มีอยูประมาณ  5,978.4  ลานคน และมี

อัตราการเพิ่มประชากรโลกปละประมาณ 1.32%  ดังนั้น อาหารโปรตีนที่ตองการจะขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นใหทันกับการเพิ่มของประชากรโลก  โดยเฉพาะโปรตีนจากสัตวที่ใหเนื้อแดง เพราะ
ขยายพนัธุไดอยางรวดเร็วปละ  15 – 25  ตวัตอแม โตเร็ว ใชเวลา 10 – 14 เดือน  ก็จะมีน้ําหนกั 95 -
110 กิโลกรัม ใชพื้นทีใ่นการเลี้ยงนอยและพอ-แมพันธุ  (Parent Stock)  สามารถใหผลผลิตนาน   
(Producttionperiod)  นาน 20 – 30 ป  จึงทําใหลดตนทุนคาพอ – แมพันธุไดเปนอยางมาก และ
ปญหาของโรคในสัตวใหญชนิดอื่น ๆ ไมวาจะเปนโรค  Anthrax  โรค  Mad cow  ที่ติดตอถึง
ผูบริโภค  และมีการแพรระบาดกันอยูเสมอ ทําใหผูบริโภคจํานวนมากเลิกบริโภคเนือ้โค  ดังนั้นจึง
นาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับเนื้อนกกระจอกเทศที่เปนสัตวเนื้อแดง  (Red meat)  เหมือนเนื้อสัตว
ใหญ และเนื้อนกกระจอกเทศสามารถบริโภคไดทกุเพศ ทุกวยั ทุกชาต ิศาสนา เปนเนือ้ที่มีคุณภาพดี 
ระดับไขมัน  และคอเลสเตอรอลต่ํา เมื่อเปรียบเทียบเนื้อสัตวชนิดอืน่ ๆ โดยใน 100 กรัม จะมี
คอเลสเตอรอลประมาณ 56 – 62 มิลลิกรัม  นอกจากนี้หนังนกกระจอกเทศยังมีคณุภาพดี และเปนที่
ตองการนําไปทําอุปกรณเครือ่งหนังทุกชนดิ และมีราคาแพง โดยเฉพาะบรษิัทที่ผลิตสินคาที่มี
ช่ือเสียง (Brand name) ดังนัน้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 การเลี้ยงนกกระจอกเทศในเชิงพาณิชยเพื่อการ
สงออกผลิตภัณฑตาง ๆ สามารถทําได และประสบผลดียิ่งหากรัฐบาลสามารถเปดตลาดการคากับ
ตางประเทศได 
 
 

DPU



 28 

การทดแทนการนําเขา 
เนื่องจากสภาพอากาศของภมูิประเทศในบางภาคคลายคลึงกับประเทศอาฟริกา ซ่ึงเปน

แหลงกําเนิดของนกกระจอกเทศ จึงเหมาะสมที่จะเพาะเลี้ยง ขยายพนัธุ ปรับปรุงและพัฒนาพนัธุขึ้น
เอง อีกทั้งนกกระจอกเทศมอีายุยืน 60 – 70 ป จึงทําใหการปรับปรุงพันธุ การคัดเลือกใหมีลักษณะ
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และผลิตลูกนกกระจอกเทศภายใตสภาพแวดลอมของประเทศขึ้นใชเองจะมี
ผลดีกับเกษตรกรผูเล้ียงมากกวาการนํานกเขาจากตางประเทศ ซ่ึงนกจะตองใชเวลาในการปรับตัว
อยางนอย 6 เดอืนถึง 1 ป 

ดานการตลาด 
ยังไมมีทศิทางที่แนนอน โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ ซ่ึงประเทศไทยยังไมสามารถเปด

ตลาดได เพราะการผลิตนกกระจอกเทศมใีนจํานวนจํากัด  ถึงแมจะมีมาก บางประเทศที่สนใจสั่งซ้ือ 
แตผูเล้ียงยังไมสามารถสงออกได เพราะจาํนวนนกกระจอกเทศมีนอย จะทําใหความสม่ําเสมอใน
การสงออกไมเปนไปตามกําหนด 
ที่มา : โสรัจจ ประวณีวงควุฒิ. (2545). การผลิตและการตลาดนกกระจอกเทศในจังหวัดขอนแกน 
และจังหวัดนครราชสีมา 
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การเล้ียงนกกระจอกเทศ 
จากบทความเรื่อง “การเลี้ยงนกกระจอกเทศ” ของธนพันธุ เมธาพทิักษ (2544) จาก

หนังสือเร่ือง “เทคนิคการเลี้ยงสัตวทําเงิน นกกระจอกเทศ แพะ แกะ ปลาทับทิม” ไดขอสรุปดังนี้ 
นกกระจอกเทศในปจจุบัน นับวาเปนสัตวเศรษฐกจิที่มีคุณคามากมาย มีผูหวงัผล 

ประโยชนจากนกพันธุนีก้ันอยางมาก วากนัวานกกระจอกเทศนั้นมีราคาทั้งตัวจากหวัจรดตีน มีราคา
เปนเงินเปนทองทั้งนั้น เอามาแลกเปลี่ยนเปนเงินทองกันไดอยางไมนาเชื่อ นบัวาเปนของใหม
สําหรับคนไทยทั้งหลายทัว่ไป แตก็เร่ิมพูดไดวาเกษตรกรไทยเรากําลังมีการตื่นตัวกันพอสมควร
แลวในการเอานกกระจอกเทศมาเลี้ยงกันในฟารม ขณะนี้ก็มีภูมภิาคตางๆกันหลายแหงซ่ึงฟารมนัน้
มีความกาวหนาไปอยางมาก อยางที่ทราบกันดี คือฟารมนกกระจอกเทศของ พลตรีสนั่น ขจร
ประศาสน ที่เราทราบกันดีวาทานมีความสนใจการเลีย้งนกกระจอกเทศมากขนาดไหน ถึงกบั
เดินทางไปศกึษาดูกจิการเลี้ยงนกกระจอกเทศยังตางประเทศหลายตอหลายครั่งดวยกนั ซ่ึงปจจุบันมี
เล้ียงแลวกวา 2,000 ตัวที่เดยีว 

แตในเกษตรกรบางราย หรือหลายรายนัน้ก็ยังกลาๆกลัวๆ กันอยูวาควรมิควรอยางไร 
จะเลี้ยงดีไหม มองบุคคลอื่นกอนวาจะไปรอดไหม ใจหนึ่งก็คิดวานาจะไปไดดี เพราะเปนที่ทราบ
กันอยูวานกกระจอกเทศนี้ขายไดหมดตลอดหัวตลอดหาง ซ่ึงไมมีอะไรที่ไมมีราคาเลย หนังก็เอามา
ฟอกขายได เอาไปทําเครื่องหนังราคาแพงก็มีผูนยิมกันทั่วโลก ไขของนกกระจอกเทศกข็ายได
แนนอน เอามาปรุงอาหารก็ได เปลือกไขนําไปเขียนภาพตางๆ หรือฉลุลวดลายตกแตงบานก็มีราคา
แพง ไขมันเอาไปทําเครื่องสําอาง ซ่ึงใหความชุมชื้นกบัผิวไดดี ขนเอาไปทําเครื่องประดับ ตกแต 
หรือไมปดฝุนก็ได 

สวนเนื้อนกกระจอกเทศนั้นราคากิโลกรัมละ 500 บาท ก็ยังมีผูตองการอยูไมนอย แต
ผลิตออกมาไมทันเพราะยังมีการเลี้ยงนกกระจอกเทศไมมากเพียงพอ ทางฟารมผูเล้ียงนกกระจอก 
เทศจึงจัดสงเนือ้นกกระจอกเทศไปตามโรงแรมดังๆ รานอาหารหรูหราไมกี่แหง แลวก็สถานที่
จําหนายสเต็กอีกพอสมควร ยังไมมีทางที่จะสงขายตามซปุเปอรมาเก็ตทั่วไปได ผูที่นิยมชมชอบเนื้อ
นกกระจออกเทศก็จะตองชอบจริงๆ จึงจะไดล้ิมรสอาหารจานเด็ดจากนกกระจอกเทศนี้ดวย 

นกกระจอกเทศกําลังมีอนาคตไกลซื้อขายกนัในประเทศกม็ีหนทางอยูแลว การสงออก
ก็มีหนทางมากมาย เพราะตางประเทศกน็ิยมรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศเชนกนั ไมตองหวงวา
ไมมีใครตองการ เพราะความเอร็ดอรอยนัน้มีอยูมากมาย อีกทั้งไมมีไขมันจึงทําใหรับประทานแลว
ไมตองเปนหวงในเรื่องของโคเลสเตอรอล หรือเกดิไขมันในเลือดเลย นีก่็เปนขอดีของ
นกกระจอกเทศที่มีอยูเพื่อทําความรูจักกบัสัตวเศรษฐกิจตวัสําคัญตัวใหมของเกษตรกรไทย 
ที่มา : ธนพันธุ เมธาพิทักษ. (2544). นิตยสารสงเสริมอาชพี 
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นกกระจอกเทศขายไดราคาดี ทําเงินใหผูเล้ียงมากเปนพเิศษ 
จากบทความเรื่อง “นกกระจอกเทศขายไดราคาดี ทําเงนิใหผูเล้ียงมากเปนพิเศษ” ของ

ธนพันธุ เมธาพิทักษ (2544) จากหนังสือเรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงสัตวทําเงิน นกกระจอกเทศ แพะ 
แกะ ปลาทับทมิ” ไดขอสรุปดังนี ้

เนื้อนกกระจอกเทศรสชาดด ีนุมนวลดี อรอย จึงทําใหมรีาคาสูงมากกวาเนื้อสัตวอ่ืนๆที่
ซ้ือขายกันอยู เพราะเนื้อช้ันดีของนกระจอกเทศนี้มีราคากิโลกรัมละ 500 บาท ผูที่ล้ิมลองแลวบอก
เปนเสียงเดียวกันวานุมนวลชวนรับประทานมาก ดกีวาเนื้อวัว เนื้อหม ู ไมมีไขมันมาก วากนัวาคน
อวนหรือกลัวอวนไมตองคดิมาก เพราะเนื้อนกกระจอกเทศไมมีไขมนัอยางเนื้อหม ูและเนื้อวัว 

เนื้อนกกระจอกเทศชั้นดเีรียกวา เกรดเอ ราคากิโลกรัมละ 500 – 700 บาท เกรดบี ราคา
กิโลกรัมละ 450 บาท เนื้อเกรดซี ติดเอน็และมันราคากิโลกรัมละ 250 บาท สําหรับเครื่องใน
กิโลกรัมละ 80 บาท ไสออนราคากิโลกรัมละ 70 บาท (ราคานี้เปนมาตรฐานของฟารม “พิจิตรไทย
ปศุสัตว จังหวดัพิจิตร”) 

หนังนกกระจอกเทศมีราคาดีมาก เพราะมีผูนิยมเอาไปทําเครื่องใชตางๆ เชน กระเปา 
เสื้อแจกเก็ต รองเทา เข็มขัด รวมทั้งเครื่องหนังอ่ืนๆ มีความสวยงาม คุณภาพดี นกหนึ่งตวัที่อายุ 10 
– 14 เดือน จะใหหนังประมาณ 1.2 – 1.5 ตารางเมตร ซ้ือขายกันอยูในปจจุบันราคาหนังดิบ ผืนละ 
5,000 บาท ไปจนถึง 7,000 บาท แตถาเปนหนังเกรดเอ มีคุณภาพ เมือฟอกแลวจะมมีูลคาสูงมากถึง
ผืนละ 15,000 บาท 

ขนนกกระจอกเทศยังเอามาขายไดอีกดวย โดยผูเล้ียงจะตองตัดขนปละ 2 คร้ัง คร้ังละ
ประมาณ 2 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 600 บาท  

ไขนกกระจอกเทศสามารถเอาเนื้อไขไปทาํอาหารไดดวย เปลือกไขเปลาๆที่นําเนื้อไข
ออกไปแลว ราคาฟองละ 500 บาท สวนเปลือกก็สามารถนํามาวาดลวดลาย ฉลุลายสวยงาม มีราคา
สูงขึ้นถึงหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว 

ไขมันนกกระจอกเทศมีความพิเศษ มีความเหมาะสมมากในการนําเอาไปเปนสวนผสม
ของเครื่องสําอางบางอยาง ละเอียดออน ไมเหมือนกับไขมันสัตวอ่ืนๆ 
ที่มา : ธนพันธุ เมธาพิทักษ. (2544). นิตยสารสงเสริมอาชพี 
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นกกระจอกเทศไดรับบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 
จากบทความเรื่อง “นกกระจอกเทศไดรับบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9” ของ 

สวัสดิ์ ธรรมบุตร (2544) จากหนังสือเร่ือง “นกกระจอกเทศ สัตวเศรษฐกิจเงนิลาน” ไดขอสรุปดังนี้ 
การผลิต 

ปริมาณการผลิตนกกระจอกเทศ 
ธุรกิจการเลี้ยงนกกระจอกเทศในระบบฟารมเพื่อผลิตหนัง เนื้อ ฯลฯ ออกสูตลาด เร่ิม

กันจริงจังเมื่อป 2540 ถึงแมในระยะกอนหนานีจ้ะมกีารนําเขานกกระจอกเทศมาบาง แตก็เพื่อเล้ียง
ตามสวนสัตวตางๆ หรือเล้ียงเปนสัตวสวยงามตามแหลงทองเที่ยว ตอมาจึงไดเห็นถึงคุณประโยชน
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากมายจากนอกกระจอกเทศ จึงไดมีการนําเขาลูกนกกระจอกเทศ 
และไขมีเชื้อมาเลี้ยง ซ่ึงปริมาณนอกกระจอกเทศที่เล้ียงอยูขณะนี้ จะขึ้นกับปริมาณการนําเขา ซ่ึงมี
แนวโนมจะเพิม่ขึ้นทุกป โดยการขยายพนัธุภายในประเทศยังมีไมมากนัก ทั้งนี้เพราะการจะเพิ่ม
ปริมาณนกกระจอกเทศเองตองอาศัยปจจยัหลายอยาง ไมวาจะเปนเครื่องฟกไขเฉพาะสําหรับ
นกกระจอกเทศ พอ-แมพนัธุการจัดการการลูกนกในชวงระยะ 3 เดอืนแรก และการผสมพันธุที่
จํากัด เพยีง 6 – 8 เดือน ซ่ึงขณะนีฟ้ารมนกกระจอกเทศประมาณ 16 ฟารม เล้ียงกระจายอยูในภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รายละ 30 -1,200 ตัว 

ตนทุนการผลิต 
ตนทุนการผลิตนกกระจอกเทศสวนใหญเปนคาพันธุ ซ่ึงมีราคาแพง เนื่องจากเปนการ

นําเขาจากตางประเทศทั้งส้ิน ถาเปนการนําเขาไขมีเชื้อจะราคาฟองละ 1,400 – 2.500 บาท สวนลูก
นกอายุ 1 วัน ราคา 2,000 – 4,200 บาท และราคามีแนวโนมสูงขึ้นจากกการเปลี่ยนแปลงของคาเงิน
บาทที่ออนตัวนอกจากนี้คาอาหารสัตวก็เปนปจจยัหนึ่งทีท่ําใหตนทนุสูงขึ้น เพราะวาวัตถุดิบทีใ่ช
เปนสวนประกอบอาหารสัตว เชน กากถั่วเหลือง ขาวโพด ฯลฯ ที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึง
ตนทุนคาพันธุนกกระจอกเทศที่อายุ 1 เดือน ประมาณ 5,500 บาท 
 
การตลาด 

การบริโภค 
เนื่องจากปริมาณนกกระจอกเทศในชวงป 2540 – 2543 มีไมมากนกั ประมาณ 4,164 ตัว 

โดยจะเปนลูกนก และนกพอ – แมพันธุทีผู่เลี้ยงตองการเก็บไวเปนพอ – แมพันธุ เพือ่ใชขยายพันธุ 
ดังนั้นเนื้อนกที่จะออกสูตลาดจึงมีไมมากนัก จะมีเฉพาะนกทีไ่มสมบูรณ หรือมีลักษณะไม
เหมาะสมที่จะใชทําพันธุ จงึจะแปรรูปเปนเนื้อสูตลาดในชวง 6 เดอืนแรกของป 2543 มีเนื้อ
นกกระจอกเทศออกสูตลาดเฉลี่ยเดือนละ 456 กโิลกรัม และมีแนวโนมจะสูงขึ้นเปนเดือนละ 760 
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กิโลกรัม จนถึงส้ินป 2543 ซ่ึงเปนจํานวนที่ไมมากนกั จึงหาซื้อยากและไมมวีางขายทั่วไปเหมือน
สัตวชนิดอื่นๆ แตสําหรับในป  2544 เปนตนไปจะมเีนื้อนกสูตลาดประมาณเดือนละ 2,280 – 
10,800 กิโลกรัม 

ราคาเนื้อนกกระจอกเทศ 
จากการที่ปริมาณเนื้อนกกระจอกเทศออกสูตลาดไมมากนกั ประกอบกบัตนทุนคาพันธุ

แพงถึงตัวละ 2,000 – 4,200 บาท จึงทําใหเนื้อนกกระจอกเทศมีราคาคอนขางสูงประมาณกิโลกรัม
ละ 500 – 800 บาท แตหากไดมีการขยายพันธุภายในประเทศเพิ่มขึ้น จะทําใหตนทนุคาลูกนกถูกลง 
มีจํานวนนกเพิม่ขึ้น อันจะมผีลตอตนทุนการผลิตลดลงดวย จะทําใหเนือ้นกกระจอกเทศถูกลง อยูที่
กิโลกรัมละ 200 – 300 บาท 

การนําเขา 
นกกระจอกเทศไมใชสัตวพืน้เมืองของประเทศดังนั้นจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ

ทั้งส้ิน เพื่อนําเขามาสําหรับเปนพอพันธุ – แมพันธุ (Parent Stock) และขยายพนัธุเพื่อเพิ่มประชากร
นกกระจอกเทศใหมากขึน้ โดยจะนําเขามาเปน 3 ลักษณะ คือ 

- ไขมีเชื้อ รับประกันมีเชื้อ 70% ราคาฟองละ 1,400 – 2,500 บาท 
- ลูกนกกระจอกเทศอายุ 1 วนั ราคาตัวละ 2,000 – 4,200 บาท 
- นกรุนและนกพอ –แมพันธุราคาตัวละ 60,000 – 115,000 บาท 
โดยมีแนวโนมการนําเขาเพิม่ขึ้นทุกป โดยในป 2540 มกีารนําเขาลูกนก 502 ตวั และไข

มีเชื้อ 480 ฟอง มูลคา 3,23,539 บาท และเพิ่มเปนลูกนก 3,319 ตัว ไขมีเชื้อ 1,216 ฟอง มูลคา 
9,900,030 บาท ในชวง 7 เดอืนแรกของป 2543 

การสงออก 
จากปริมาณนกกระจอกเทศภายในประเทศ มอียางจํากดั และผูเล้ียงตองการเก็บไวเปน

พอ - แมพันธุ (Parent Stock) เพื่อเพิ่มปรมิาณนกกระจอกเทศใหมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยเพิ่งจะ
เขาสูธุรกิจดานนี้ในป 2540 จึงทําใหในชวงเวลาทีผ่านมายังไมมกีารสงออกนอกกระจอกเทศแต
อยางใด 
ที่มา : มนตรี ตรีชารี. (2544). นกกระจอกเทศ สัตวเศรษฐกิจเงินลาน 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยั พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย ไดใช

รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนนิการวจิัย ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

คุณลักษณะสวนบุคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- การศึกษา 

- รายได 

- ศาสนา 

- สถานภาพสมรส 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
จากนกกระจอกเทศใน

ประเทศไทย 

 

- ใครอยูในกลุมเปาหมาย 

- ผูซื้อคาดหวงัอะไร 
- ทําไมตองซื้อ 

- ใครมีสวนในการตัดสินใจ 

- ซื้อเมื่อใด 

- ซื้อที่ไหน 

- ซื้ออยางไร   
 
 
                                                

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- การจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
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การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population) เปนผูบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทยที่มี

รายไดขั้นต่ํา 8,000 บาท  
กลุมตัวอยาง (Sample) เลือกมาจากประชากรที่เปนกลุมชนช้ันกลาง (Middle Class) ซ่ึง

ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากตารางกําหนดขนาดตวัอยางของ Yamane ที่  (Infinity) โดยใชคาความ
เชื่อมัน 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน ที่ขนาด
ประชากร (N) เทากับจํานวนอนันต เนื่องจากไมทราบจํานวนกลุมประชากรวามีเทาไร โดยมี
ขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

ใชวิธีการสุมตวัอยางจากประชากร ที่เปนผูบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศใน
ประเทศไทย ซ่ึงเปนบุคคลชั้นกลางทางสังคม โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ตามภาค
ตางๆในประเทศไทยภาคละ 100 คน (กลาง, ตะวันตกและตะวนัออก เหนือ อีสาน ใต) โดยภาค
กลางจะรวมกบัภาคตะวันตกและตะวนัออกเนื่องจากเปนภาคที่มีจํานวนจังหวดันอย รวมทั้งส้ิน 4 
ภาค ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 400 คน ดังนี ้

 
ตารางที่ 3.1 จงัหวัดทีเ่ปนตวัแทนของภาคตางๆ 

ภาคตางๆ จังหวัดท่ีเปนตัวแทน 
กลาง, ตะวนัตก และตะวนัออก           กรุงเทพมหานคร (100 คน) 
เหนือ           เชียงใหม (100 คน) 
อีสาน           นครราชสีมา (100 คน) 
ใต           สงขลา (100 คน) 
 
การกําหนดเครื่องมือรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือรวบรวมขอมูล พฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ มี
ลักษณะเปนแบบสอบถาม เร่ือง พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย 
ซ่ึงแบงเปน  3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ศาสนา 
สถานภาพสมรส รวมทั้งหมด 10 ขอ โดยแบงประเภทของขอมูลตามระดับการวัด (Levels of 
Measurement) ไดดังนี ้

- ระดับนามมาตรา (Nominal scale) เปนขอมูลที่มีมาตรวัดเปนพวก เปนประเภท เปน
กลุม แตไมสามารถจัดลําดับได โดยบอกไดวากลุมหนึ่งตางจากอกีกลุมหนึ่งหรือกลุมอ่ืนๆ แตไม
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สามารถจัดเรียงลําดับ สูง-ต่ํา กอน-หลับได (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2537 : 15) ไดแก เพศ ศาสนา 
สถานภาพสมรส อาชีพ เปนตน 

- ระดับลําดับมาตรา (Ordinal scale) ขอมูลที่ไดสามารถแบงเปนพวกเปนกลุม และยัง
สามารถจัดลําดับไดดวย กลาวคือเปนการกําหนดสัญลักษณ หรือตัวเลขเพื่อช้ีใหเห็นถึงลําดบั, 
อันดับ 1, 2, 3... แตตัวเลขหรือสัญลักษณในมาตรานี้ไมไดช้ีวามากกวากันเทาใด และระยะหางแต
ละหนวยมกัไมเทากัน (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2537 : 16) ไดแก รายได รสนยิม เปนตน 

สวนที่ 2 ทาํการสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมในการบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระ 
จอกเทศของผูที่อยูในจังหวดัที่เปนตวัแทนของภาคตางๆ ใหเลือกทําเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑที่
เคยซ้ือ 

สวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด ที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑจาก
นกกระจอกเทศ ของผูที่อยูในจังหวัดที่เปนตัวแทนของภาคตางๆ ทั้งหมด 10 ขอ 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซ่ึงก็คือ แบบสอบถาม กอนที่จะนําไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 2 ลักษณะ ดงันี้ 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยศึกษาจากทฤษฎีตางๆ และผูเชี่ยวชาญ 
ดังนี ้

- ศึกษาจากทฤษฏีของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เชน ความ
ตองการและการจูงใจ (Need and motivation) บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตวั (Personality and 
self concept) ช้ันทางสังคม (Social class) วัฒนธรรม (Culture) เปนตน 

- สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวน 
และความเทีย่งตรง ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

2. ความเชื่อถือไดของเครื่องมอื (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ไดไป
สอบถามผูบริโภคที่มีลักษณะเหมือนประชากรจํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ดวยวธีิของครอนบลัซ (Cronbach’s alpha) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ไดทําการรวบรวมขอมูล

โดยแบงขอมูลออกเปนกลุม ดังนี ้
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

โดยผูวิจยัไดนาํแบบสอบถามไปทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ตามตวัแทนจังหวัดของภาคตางๆที่
ไดทําการแบงไวขางตน จํานวน 400 คน และใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูนาน 2 เดือน 
ตั้งแตวนัที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 15 เดือนกนัยายน 2548 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดทําการคนควาจากขอมูลที่ไดมีผูรวบรวมไวแลว 
ไดแก ตํารา หนังสือ นิตยสาร บทความทางอินเตอรเนท เอกสารแนะแนว งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ สถิติ
การนําเขาและสงออกผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ ของกรมปศุสัตว เปนตน 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. การจัดกระทําขอมูล 
- การตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ 

ถูกตอง สมบรูณ  
- การลงรหัส นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมาทําการลง

รหัส และตรวจสอบการลงรหัสซํ้าอีกครั้งเพื่อปองกันความผิดพลาดในการคีย
ขอมูล 

- การประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดผานการตรวจสอบการลงรหัสมา
ทําการคียขอมูล ลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใช
โปรแกรม SPSS for Windows 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
2.1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร จะใชการพรรณนาลักษณะของ

ประชากร (Descriptive statistics) โดยการวิจัยนี้จะใช คารอยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measure of Central Tendency) ไดแก ฐานนยิม 
(Mode) และคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค จะทําโดยการวัดความสัมพันธ
ระหวาง ตัวแปร 2 ตัวแปร โดยใชสถิติไคสแควร (Chi – Square), t-test      และ f-test 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระ 

จอกเทศในประเทศไทย” ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยาง ทีเ่ก็บรวบรวมมาไดจํานวน 400 ชุด ที่ผานการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือแลว มาทําการวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจยั โดย
จะนําเสนอผลการวิเคราะหไว 4 สวนดังตอไปนี ้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑจาก

นกกระจอกเทศของกลุมตัวอยาง 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับการใหความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาด 

ในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศของกลุมตัวอยาง 
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะหที่นําเสนอตอไปนี้ จะมีสัญลักษณทางสถิติที่ผูวิจัยใชในการนําเสนอ 

โดยมีความหมายดังนี ้
x  หมายถึง     คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
S.D. หมายถึง     สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
t-test หมายถึง   สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางหนึ่งกลุมกับประชากร หรือกลุมตัวอยางสองกลุมที่อาจมีความสัมพันธกัน หรือเปนอิสระ
ตอกันก็ได 

F-test หมายถึง    สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทยีบความแปรปรวน
ของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป 

Sig. หมายถงึ     คาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากคาสถิติทีใ่ชทดสอบเกณฑที่
ผูวิจัยใชในการสรุปผลจะใชระดับนยัสําคัญ 0.05 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 1     ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
ตารางที่ 4.1     จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

1. ภูมิลําเนา 
    1.1  ภาคกลาง ตะวนัออก และตะวันตก 
    1.2  ภาคเหนือ 
    1.3  ภาคอีสาน หรือตะวันออกเฉียงเหนอื 
    1.4  ภาคใต 

 
100 
100 
100 
100 

 
25 
25 
25 
25 

2. เพศ 
    2.1  ชาย 
    2.2  หญิง 

 
182 
218 

 
45.5 
54.5 

3. อายุ 
    3.1  ไมเกิน 30 ป 
    3.2  31 - 40 ป 
    3.3  มากกวา 40 ป 

 
129 
119 
152 

 
32.25 
29.75 
38.00 

4. สถานภาพสมรส 
    4.1  โสด 
    4.2  สมรส / เคยสมรส 

 
145 
255 

 
36.30 
63.80 

5. ศาสนา 
    5.1  พุทธ 
    5.2  คริสต 
    5.3  อิสลาม 

 
334 
4 

62 

 
83.5 
1.0 

15.5 
6. ระดับการศึกษา 
    6.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
    6.2  ปริญญาตรี 
    6.3  สูงกวาปริญญาตรี 

 
112 
249 
39 

 
28 

62.3 
9.8 

 
 
 

38 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

7. อาชีพ 
    7.1  นักเรียน/นักศกึษา และอ่ืนๆ 
    7.2  ธุรกิจสวนตวั 
    7.3  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    7.4  พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 

 
21 
82 

190 
107 

 
5.25 
20.5 
47.5 

26.75 

8. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
    8.1  8,000 - 10,000 บาท 
    8.2  10,001 – 30,000 บาท 
    8.3  มากกวา 30,000 บาท 

 
122 
205 
70 

 
30.73 
51.64 
17.63 

 
กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 ราย มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรดังตอไปนี ้
ลักษณะภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง แบงเปนภาคกลาง (รวมตะวันออก  และตะวนัตก) 

ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต ภาคละ 100 ราย คิดเปนรอยละ 25 เทากันทุกภาค 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.3 และ 45.3 ตามลําดับ 
ชวงอายุของกลุมตัวอยาง มอีายุอยูในชวง มากกวา 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38 

รองลงมาคือ ชวงอายุไมเกนิ 30 ป คิดเปนรอยละ 32.25 สวนชวงอายุที่มีจํานวนกลุมตัวอยางนอย
ที่สุด คือ ชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29.75 

สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางสวนใหญสมรสแลว หรือเคยสมรสมาแลว คิดเปน
รอยละ 63.80 รองลงมาสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 36.30 

ศาสนาที่กลุมตัวอยางนับถือสวนมากเปนศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 83.5 รองลงมานับ
ถือศาสนาอิสลาม และคริสต  คิดเปนรอยละ 15.5 และ 1.0 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 62.3 รองลงมา สําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.0 สวนผูที่สําเร็จการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีสัดสวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.8 

การประกอบอาชีพของกลุมตัวอยาง เปนผูมีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 47.5 รองลงมาเปนพนกังาน/ลูกจางเอกชน ธุรกิจสวนตวั คิดเปนรอยละ 26.75 และ 
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20.50 ตามลําดับ สวนอาชพีนักเรยีน/นกัศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก แมบาน หรือผูเกษียณอายุมี
นอยที่สุดโดยมีเพียง รอยละ 5.25 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง เปนผูมีรายไดในชวง 10,001 – 30,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 51.64 รองลงมามีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.73 สวน
ผูมีรายไดมากกวา 30,000 บาท มีสัดสวนนอยที่สุดเพยีงรอยละ 17.63 
 
สวนที่ 2     ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ 
จากนกกระจอกเทศของกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 4.2     จํานวนรอยละของผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศที่กลุมตัวอยางเคยบรโิภค 

ผลิตภณัฑ จํานวน รอยละ 
1. เนื้อนกกระจอกเทศ 
2. ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก หนงั ไข ขน และไขมัน 
3. ทั้งเนื้อ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

287 
15 
98 

 71.75 
3.75 

24.50 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.2 จากกลุมตัวอยางจํานวนทัง้หมด 400 ราย สวนใหญบริโภคผลิตภัณฑ

เนื้ออยางเดี่ยวถึงรอยละ 71.75 รองลงมาบริโภคทั้ง 2 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 24.50 สวน
ผลิตภัณฑอ่ืนๆนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.75 
 
ตารางที่ 4.3     จํานวนรอยละของลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ซ้ือมาบริโภค 

ลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศ จํานวน รอยละ 
1. ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
2. เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

354 
31 

91.95 
8.05 

รวม 385 100 
 

จากตารางที่ 4.3 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑเนื้อ 385 ราย โดยกลุม
ตัวอยางนิยมเนื้อปรุงสุกพรอมรับประทาน คิดเปนรอยละ 91.95 รองลงมาคือ ซ้ือเนื้อสดนํามาปรุง
เอง คิดเปนรอยละ 8.05 
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ตารางที่ 4.4    จํานวนรอยละของประเภทรานคาที่กลุมตวัอยางเคยรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

ประเภทรานคา จํานวน รอยละ 
1. ภัตตาคาร/รานอาหาร 
2. โรงแรม 
3. ตามงานแสดงตางๆ 
4. ซุปเปอรมาเก็ต 

229 
69 
78 
9 

59.48 
17.92 
20.26 
2.34 

รวม 385 100 
 

จากตารางที่ 4.4 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑเนื้อ 385 ราย โดย
สถานที่ที่เปนที่นิยมในการรบัประทานมากที่สุดเปน ภตัตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 59.48 
รองลงมาเปนงานแสดงตางๆ และโรงแรม คิดเปนรอยละ 20.26 และ 17.92 ตามลําดับ สวนซุปเปอร
มาเก็ต มีอัตราสวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.34 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5     จํานวนรอยละของโอกาสตางๆที่กลุมตัวอยางเคยรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

โอกาสตางๆ จํานวน รอยละ 
1. ตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ 
2. เมื่อมีการลดราคา 
3. เมื่อถึงโอกาสพิเศษ เชน วนัเกิด วันครบรอบตางๆ 
4. อยากทานกท็าน 

76 
28 

145 
136 

19.74 
7.27 

37.66 
35.32 

รวม 385 100 
 

จากตารางที่ 4.5 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑเนื้อ 385 ราย โดยกลุม
ตัวอยางเลือกทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.66 รองลงมาคือ อยากทานก็ทาน 
และเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ คิดเปนรอยละ 35.32 และ 19.74 ตามลําดับ สวนมานเมื่อมี
การลดราคามีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.27 
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ตารางที่ 4.6     จํานวนรอยละของสาเหตุตางๆที่กลุมตัวอยางรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

สาเหตุตางๆ จํานวน รอยละ 
1. ทดแทนเนื้อวัว/หม ู
2. รสชาด 
3. เพื่อสุขภาพ 
4. ลองรับประทาน 
5. ราคา 
6. ความสะดวก 

31 
119 
18 

180 
7 

30 

8.05 
30.91 
4.68 

46.75 
1.82 
7.79 

รวม 385 100 
 

จากตารางที่ 4.6 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑเนื้อ 385 ราย โดยกลุม
ตัวอยาง มีสาเหตุในการซื้อเพราะอยากลองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.75 รองลงมามีสาเหตุเพราะ 
รสชาด ทดแทนเนื้อววั/หมู ความสะดวก และเพื่อสุขภาพ คิดเปนรอยละ 30.91 8.05 7.79 และ 4.68 
ตามลําดับ สวนสาเหตุที่ตอบนอยที่สุดคือ ราคา คิดเปนรอยละ 1.82 
 
ตารางที่ 4.7     จํานวนรอยละของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ จํานวน รอยละ 
1. ตัวเอง 
2. เพื่อน,แฟน 
3. ครอบครัว 

239 
75 
70 

62.24 
19.53 
18.23 

รวม 384 100 
 

จากตารางที่ 4.7 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย ตอบคําถามขอนี้ 384 ราย โดยตวัเองมี
อิทธิพลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.24 ผูที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ เพื่อน/แฟน คดิเปนรอยละ 19.53 
สวนครอบครัว มีอิทธิพลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 18.23 
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ตารางที่ 4.8     จํานวนรอยละของคาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

คาใชจาย จํานวน รอยละ 
1. ไมเกิน 200 บาท 
3. 201 – 500 บาท 
4. มากกวา 500 บาท 

119 
235 
27 

31.23 
61.68 
7.09 

รวม 381 100 
 

จากตารางที่ 4.8 ตัวอยางทัง้หมด 400 ราย ตอบคําถามขอนี้ 381 ราย สวนใหญมี
คาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศในชวง 201 – 500 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
61.68 รองลงมามีคาใชจายอยูในชวงไมเกิน 200 บาท คิดเปนรอยละ 31.23 สวนคาใชจายในชวง
มากกวา 500 บาท มีนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 7.09 
 
ตารางที่ 4.9     จํานวนรอยละของผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ ไดแก หนัง ขน ไข และไขมัน 

ผลิตภณัฑจากนกกระจอกเทศอื่นๆ จํานวน รอยละ 
1. หนัง 
2. ขน 
3. ไข 
4. ไขมัน 

45 
14 
36 
17 

40.80 
12.50 
32.14 
15.18 

รวม 112 100 
 

จากตารางที่ 4.9 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑอ่ืนๆ 112 ราย โดยกลุม
ตัวอยางนิยมผลิตภัณฑที่ทําจากหนัง มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมาคือ ไข และไขมัน คิด
เปนรอยละ 32.14 และ 15.18 ตามลําดับ สวนขนมีความนยิมนอยที่สุด คดิเปนรอยละ 12.50 
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ตารางที่ 4.10     จํานวนรอยละของสถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนจากนกกระจอกเทศ 

สถานที่ จํานวน รอยละ 
1. หางสรรพสินคา 
2. ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ 
3. งานแสดงสนิคาตางๆ 
4. ตลาดนัด เชน จตุจกัร 

53 
16 
34 
8 

47.75 
14.41 
30.63 
7.21 

รวม 111 100 
 

จากตารางที่ 4.10 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย ตอบคําถามขอนี้ 111 ราย โดยแหลงที่
ซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆเหลานี้มากที่สุด คือ หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 47.75 รองลงมาคือ งาน
แสดงสินคา และฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ คิดเปนรอยละ 30.63 และ 14.41 ตามลําดับ สวนตลาด
นัดมีสัดสวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.21 
 
ตารางที่ 4.11    จํานวนรอยละของสาเหตุทีก่ลุมตัวอยางเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนจากนกกระจอกเทศ 

สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ จํานวน รอยละ 
1. ตองการใชงาน 
2. ความสวยงาม รูปแบบ และลวดลาย 
3. เลือกเพราะเปนยี่หอที่ตนชอบ 
4. ตามแฟชั่น 
5. มีการลดราคา 
6. คุณภาพ 

26 
49 
2 
3 

18 
14 

23.21 
43.75 
1.79 
2.68 

16.07 
12.50 

รวม 112 100 
 

จากตารางที่ 4.11 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑอ่ืนๆ 112 ราย โดย
กลุมตัวอยางมเีหตุผลในการเลือกซื้อเพราะความสวยงาม รูปแบบ และลวดลายมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 43.75 รองลงมาเลือกซื้อเพราะตองการใชงาน มกีารลดราคา คุณภาพ และตามแฟชั่น คดิเปน
รอยละ 23.21 16.07 12.50 และ 2.68 ตามลําดับ สวนการเลือกซือ้เพราะเปนยีห่อที่ตนชอบ มี
สัดสวนนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 2.68 
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ตารางที่ 4.12     จํานวนรอยละของผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ จํานวน รอยละ 
1. ตัวเอง 
2. เพื่อน แฟน 
3. ครอบครัว 

80 
21 
11 

71.43 
18.75 
9.82 

รวม 112 100 
 

จากตารางที่ 4.12 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑอ่ืนๆ 112 ราย โดยผูที่
มีอิทธิพลตอการซื้อของกลุมตัวอยางมากทีสุ่ดคือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือ เพื่อน/
แฟน คิดเปนรอยละ 18.75 สวนครอบครัวมีอิทธิพลตอการซื้อนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.82 
 
ตารางที่ 4.13     จํานวนรอยละของราคาโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

ราคาโดยประมาณในการซื้อ จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 100 บาท 
2. 101 – 1,000 บาท 
3. 1,001 – 5,000 บาท 
4. 5,001 – 10,000 บาท 
5. มากกวา 10,000 บาท 

4 
50 
48 
8 
2 

3.57 
44.64 
42.86 
7.14 
1.79 

รวม 112 100 
 

จากตารางที่ 4.13 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย บริโภคผลิตภัณฑอ่ืนๆ 112 ราย โดย
ชวงราคาที่เคยซื้อบอยที่สุดคือ ชวงราคา 101 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.64 รองลงมาซึ่ง

ใกลเคียงกันคอื ชวงราคา 1,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.86 สวนชวงราคา 5,001 – 
10,000 บาท ชวงราคาต่ํากวา 100 บาท และชวงราคา มากกวา 10,000 บาท มีสัดสวนนอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 7.14 3.57 และ 1.79 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.14     จํานวนรอยละของโอกาสที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

โอกาสที่กลุมตัวอยางเลือกซ้ือ จํานวน รอยละ 
1. เทศกาลวันสําคัญตางๆ 
2. ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 

17 
94 

15.32 
84.68 

รวม 111 100 
 

จากตารางที่ 4.14 กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย ตอบคําถามขอนี้ 111 ราย โดยเลือกซื้อ
ตามความชอบ และโอกาสที่เหมาะสม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.68 รองลงมาคือ เลือกซื้อในชวง
เทศกาล วันสําคัญตางๆ คิดเปนรอยละ 15.32 
 
สวนที่ 3     ผลการวิเคราะหระดับการใหความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาด ในการซื้อ
ผลิตภณัฑจากนกกระจอกเทศของกลุมตัวอยาง 

ในการวิเคราะหระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ราย ผูวิจัยไดวิเคราะหดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
จําแนกตามองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดออกเปน 4 สวนดังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
2. ดานราคา (Price) 
3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 
4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 
เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลแตละดานจะอยูในรูปคะแนนของคาเฉลี่ย โดย

การกําหนดคาตามระดับสเกล (Scale) ดังนี ้
ระดับคะแนน    ความหมาย 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00   ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49   ผูบริโภคใหความสําคัญมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49   ผูบริโภคใหความสําคัญปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49   ผูบริโภคใหความสําคัญนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49   ผูบริโภคใหความสําคัญนอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.15  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญในดานผลิตภณัฑ 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) สวนประสมทางการตลาด 
 ในดานผลิตภณัฑ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

x  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

คุณภาพ 55.5 40.3 4.0 - - 4.52 0.58 มากที่สุด 
รูปแบบของผลิตภัณฑ 24.3 46.0 27.8 1.8 0.3 3.92 0.78 มาก 
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 21.8 45.5 28.8 3.0 0.5 3.85 0.81 มาก 

คาเฉล่ียความสําคัญโดยรวม 4.11 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 พบวา กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 ราย       
ใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากในภาพรวม              
สวนรายละเอยีดปลีกยอยตางๆ เมื่อจัดอันดับการใหความสําคัญของกลุมตัวอยาง จะไดผลดังนี ้

คุณภาพ ใหความสําคัญในระดับมากทีสุ่ด สวนรูปแบบของผลิตภัณฑ และความ
สวยงามของบรรจุภัณฑ ใหความสําคัญในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.16     คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญในดานราคา 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) สวนประสมทางการตลาด 
 ในดานราคา มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

x  S.D. ความ 
หมาย 
ท่ีได 

ความเหมาะสมของราคา 38.8 42.0 17.5 1.0 0.3 4.19 0.77 มาก 
ความหลากหลายของราคา 26.3 42.5 26.5 4.5 0.3 3.90 0.85 มาก 

คาเฉล่ียความสําคัญโดยรวม 4.05 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.16 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ราย ให
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวม และรายละเอยีด
ปลีกยอยตางๆ เมื่อจัดอันดบัการใหความสัมคัญของกลุมตัวอยาง จะไดผลดังนี้ 

ความเหมาะสมของราคา และความหลากหลายของราคา ซ่ึงมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.19 
และ 3.90 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.17 คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญในดานการจัด 
 จําหนาย 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) สวนประสมทางการตลาด 
 ในดานการจัดจําหนาย มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

x  S.D. ความ 
หมาย 
ท่ีได 

ปริมาณรานคาที่มีขาย 36.0 36.5 26.0 1.3 - 4.08 0.82 มาก 
ความสะดวกในการซื้อ 20.5 41.0 30.0 7.8 0.3 3.74 0.88 มาก 

คาเฉล่ียความสําคัญโดยรวม 3.93 0.92 มาก 
 

จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ราย ให
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการจดัจําหนายอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวม และ
รายละเอียดปลีกยอยตางๆ เมื่อจัดอันดับการใหความสําคัญของกลุมตัวอยาง จะไดผลดังนี้ 

ปริมาณรานคาที่มีขาย และความสะดวกในการซื้อ ซ่ึงมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 และ 
3.74 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.18 คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญในดานการ 
 สงเสริมการตลาด 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) สวนประสมทางการตลาด 
 ในดานการสงเสริม 

การตลาด 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

x  S.D. ความ 
หมาย 
ท่ีได 

การจัดงานแสดงสินคา 13.3 33.8 31.5 16.5 3.0 3.39 1.02 ปานกลาง 
การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ 

16.3 36.8 27.5 15.3 3.8 3.47 1.05 ปานกลาง 

รายการสงเสริมการขาย 23.5 34.0 30.3 9.0 2.3 3.68 1.00 มาก 
คาเฉล่ียความสําคัญโดยรวม 3.58 1.18 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ราย ใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขายอยูในระดับมาก ในภาพรวม สวนรายละเอยีด
ปลีกยอยตางๆ เมื่อจัดอันดับการใหความสําคัญของกลุมตัวอยาง จากมากสุด ไปนอยสุด จะไดผล
ดังนี ้
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รายการสงเสริมการขาย ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก สวนการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
การจัดงานแสดงสินคา ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 
สวนที่ 4     ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานของการวิจยัที่ผูวิจัยกําหนดไว 3 ขอ คือ 
1 ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
2 ผูบริโภคมีคุณลักษณะสวนบคุคลแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนก 

กระจอก เทศแตกตางกัน 
3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก

นกกระจอกเทศ 
การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการทดสอบไวที่

ระดับนยัสําคัญ 0.05 และทาํการวิเคราะหดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ ไดผลการทดสอบจําแนก
แตละสมมติฐานดังตอไปนี ้
 
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน  

เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนีไ้ดแบงผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศออกเปน 2 ชนิดคือ 
ผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ และผลิตภณัฑอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก หนัง ไข ขน และไขมนั ดังนั้นในการ
วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานขอนี้จะจําแนกออกเปน 2 สมมติฐานยอยดังนี ้

สมมติฐานที่ 1.1  ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศแตกตาง
กัน 

สมมติฐานที่ 1.2  ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ
แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.19 ความนาจะเปนในการยอมรบัสมมติฐานสําหรับทดสอบความแตกตางของ 
 พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑเนื้อจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมในการซื้อผลิตภณัฑเนื้อนกกระจอกเทศ Sig. 
ลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ซ้ือมาบริโภค 0.000* 
ประเภทรานคาที่กลุมตัวอยางเคยรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 
โอกาสตางๆที่กลุมตัวอยางรบัประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 
สาเหตุตางๆที่กลุมตัวอยางรบัประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 
ผูที่มีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 
คาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 
0.05 พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกันในทุกๆดาน 
ไดแก ลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ซ้ือมาบริโภค ประเภทรานคาที่ผูบริโภคเคยรับประทานเนื้อ
นกกระจอกเทศ โอกาสตางๆที่ผูบริโภครับประทานเนือ้นกกระจอกเทศ สาเหตุตางๆที่ผูบริโภค
รับประทานเนือ้นกกระจอกเทศ ผูที่มีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ และคาใชจาย
ในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ ดานลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ซ้ือมาบริโภค 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
ดานลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ซ้ือมาบริโภค 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
เนื้อสดนํามาปรุงเอง 

354 
31 

91.95 
8.05 

รวม 385 100 
Chi – Square = 270.984      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบรโิภคมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยผูบริโภค
สวนใหญนิยมรับประทานเนือ้ที่ปรุงสุกพรอมรับประทาน รองลงมาคือซ้ือเนื้อสดนํามาปรุงเอง 
 
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ ดานประเภทรานคาที่ผูบริโภคเคยรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
ดานประเภทรานคาท่ีผูบริโภคเคยรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ภัตตาคาร/รานอาหาร 
โรงแรม 
ตามงานแสดงตางๆ 
ซุปเปอรมาเก็ต 

229 
69 
78 
9 

59.48 
17.92 
20.26 
2.34 

รวม 385 100 
Chi – Square = 273.358      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา พฤติกรรมการเลือกประเภทรานที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภคมีสัดสวนทีแ่ตกตาง
กัน โดยผูบริโภคสวนใหญนิยมรับประทานที่ ภัตตาคาร/รานอาหาร มากที่สุด รองลงมาคือ งาน
แสดงตางๆโรงแรม ซุปเปอรมาเก็ต และอ่ืนๆตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ ดานโอกาสตางๆที่ผูบริโภครับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
โอกาสตางๆที่ผูบริโภครับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
เมื่อมีการลดราคา 
เมื่อถึงโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด วนัครบรอบตางๆ 
อยากทานก็ทาน 

76 
28 

145 
136 

19.74 
7.27 

37.66 
35.32 

รวม 385 100 
Chi – Square = 209.948      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา พฤติกรรมทางดานโอกาสตางๆที่รับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีสัดสวนที่แตกตาง
กัน โดยจะรับประทานเมื่อ ถึงโอกาสพิเศษ และอยากทานก็ทาน มีสัดสวนใกลเคยีงกัน รองลงมาคือ
ทานตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และมีการลดราคาตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ ดานสาเหตตุางๆที่ผูบริโภครับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศดานสาเหตุตางๆ
ท่ีผูบริโภครับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ทดแทนเนื้อววั/หมู 
รสชาด 
เพื่อสุขภาพ 
ลองรับประทาน 
ราคา 
ความสะดวก 

31 
119 
18 

180 
7 

30 

8.05 
30.91 
4.68 

46.75 
1.82 
7.79 

รวม 385 100 
Chi – Square = 375.442      Sig. = 0.000* 
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ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 
0.05 พบวา สาเหตุตางๆ ที่ผูบริโภครับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดย
ผูบริโภคทานเพราะอยากลองมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาด ทดแทนเนื้อวัว/หมู ความสะดวก เพือ่
สุขภาพ และราคาตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ ดานผูที่มีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
ดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ตัวเอง 
เพื่อน/แฟน 
ครอบครัว 

239 
75 
70 

62.24 
19.53 
18.23 

รวม 384 100 
Chi – Square = 114.484      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา ผูมีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยผูที่มี
อิทธิพลมากที่สุดคือ ตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัวตามลําดบั 
 
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ ดานคาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
ดานคาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ไมเกิน 200 บาท 
201 – 500 บาท 
มากกวา 500 บาท 

119 
235 
27 

31.23 
61.68 
7.09 

รวม 381 100 
Chi – Square = 171.087      Sig. = 0.000* 
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ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 
0.05 พบวา คาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยชวง
คาใชจายที่ผูบริโภคมักใชจายมากที่สุดจะอยูในชวง 201 – 500 บาท รองลงมาคือ ไมเกิน 200 บาท 
และมากกวา 500 บาทตามลําดับ 
 
สมมติฐานที่ 1.2 ผูบริโภคมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกนั 
ตารางที่ 4.26 ความนาจะเปนในการยอมรบัสมมติฐานสําหรับทดสอบความแตกตางของ 
 พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมในการซื้อผลิตภณัฑเนื้อจากนกกระจอกเทศ Sig. 
ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อ 0.000* 
สถานที่ที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 0.000* 
สาเหตุที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 0.000* 
ลักษณะการเลอืกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 0.000* 
ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 0.000* 
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 0.000* 
โอกาสตางๆในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 0.000* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ทีร่ะดับนยัสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกันในทุกๆดาน 
ไดแก ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อ สถานที่ที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 
สาเหตุที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ ลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศ ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ คาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ และโอกาสตางๆในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอก เทศ 
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก 
 นกกระจอกเทศ ดานสถานทีท่ี่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 
ดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคซือ้ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

หนัง 
ขน 
ไข 
ไขมัน 

45 
14 
36 
17 

40.18 
12.50 
32.14 
15.18 

รวม 112 100 
Chi – Square = 23.929      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยจะซื้อผลิตภัณฑหนังมากที่สุด 
รองลงมาคือ ไข ไขมัน และขนตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก 
 นกกระจอกเทศ ดานสถานทีท่ี่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอื่นๆจากนกกระจอกเทศ 
ดานสถานที่ท่ีผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

หางสรรพสินคา 
ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ 
งานแสดงสินคาตางๆ 
ตลาดนัด เชน จตุจักร 

53 
16 
34 
8 

47.75 
14.41 
30.63 
7.21 

รวม 111 100 
Chi – Square = 43.414      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา สถานที่ที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศมสัีดสวนที่แตกตางกัน โดยจะ
ซ้ือที่ หางสรรพสินคามากทีสุ่ด รองลงมาคือ งานแสดงสินคา ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ ตลาดนัด
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก 
 นกกระจอกเทศ ดานสาเหตทุี่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 
ดานสาเหตุท่ีผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ตองการใชงาน 
ความสวยงาม รูปแบบ และลวดลาย 
เลือกเพราะเปนยี่หอที่ตนชอบ 
ตามแฟชั่น 
มีการลดราคา 
คุณภาพ 

26 
49 
2 
3 

18 
14 

23.21 
43.75 
1.79 
2.68 

16.07 
12.50 

รวม 112 100 
Chi – Square = 81.393      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวา สาเหตุที่ผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆมีสัดสวนที่แตกตางกนั โดยซ้ือเพราะความสวยงาม 
รูปแบบ และลวดลายมากทีสุ่ด รองลงมาคือ ซ้ือเพราะตองการใชงาน มีการลดราคา คุณภาพ ตาม
แฟชั่น และซ้ือเพราะเปนยี่หอที่ชอบตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก 
 นกกระจอกเทศ ดานผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอื่นๆจากนกกระจอกเทศ 
ดานผูที่มอีิทธพิลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอื่นๆจากนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ตัวเอง 
เพื่อน/แฟน 
ครอบครัว 

80 
21 
11 

71.43 
18.75 
9.82 

รวม 112 100 
Chi – Square = 135.929      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวาผูมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆมีสัดสวนที่แตกตางกนั โดยสวนใหญผูที่มีอิทธิพล
ตอการซื้อมากที่สุดคือ ตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัวตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก 
 นกกระจอกเทศ ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

ต่ํากวา 101 บาท 
101 – 1,000 บาท 
1,001 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา 10,000 บาท 

4 
50 
48 
8 
2 

3.57 
44.64 
42.86 
7.14 
1.79 

รวม 112 100 
Chi – Square = 106.214      Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวาคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยสวนใหญจะมีคาใชจายอยู
ในชวง 101 – 1,000 บาท รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท ต่ํากวา 101 
บาท และ มากกวา 10,000 บาทตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก 
 นกกระจอกเทศ ดานโอกาสตางๆในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 
ดานโอกาสตางๆในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 

จํานวน 
(Observed) 

 
รอยละ 

เทศกาลวันสําคัญตางๆ 
ตามความชอบ และโอกาสที่เหมาะสม 

17 
94 

15.32 
84.68 

รวม 111 100 
Chi – Square = 53.414       Sig. = 0.000* 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 

0.05 พบวาโอกาสตางๆในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยสวนใหญจะซื้อตาม
ความชอบ และโอกาสที่เหมาะสม รองลงมาคือ ซ้ือเมื่อถึงเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ 
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สมมติฐานที ่ 2 ผูบริโภคมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑจาก
นกกระจอก เทศแตกตางกัน 

ปจจัยทางประชากรศาสตรที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาประกอบไปดวย ภูมสํิาเนา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศกึษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน อีกทั้งพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศทั้งเนื้อ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดังนั้นในการวิเคราะหเพื่อทดสอบ
สมมติฐานในขอนี้ จะจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังตอไปนี ้

สมมติฐานที่ 2.1 ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระ 
จอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก 
เทศแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 2.3 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก 
เทศแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 2.4 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.5 ผูบริโภคที่มีศาสนาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก 
เทศแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 2.6 ผูบริโภคที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระ 
จอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.7 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก 
เทศแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 2.8 ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก 
เทศแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 2.9 ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.10 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.11 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.12 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิต 
ภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2.13 ผูบริโภคที่มีศาสนาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ
จากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.14 ผูบริโภคที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.15 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ
จากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.16 ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ
จากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.33 ความนาจะเปนในการยอมรบัสมมติฐานสําหรับทดสอบความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ 

ปจจัยทางประชากรศาสตร (Sig.) พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

ภูมิลําเนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได 
พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบรโิภค 0.028* 0.042* 0.845 0.543 0.744 0.400 0.663 0.509 
พฤติกรรมการเลือกรานคา 0.000* 0.674 0.036* 0.560 0.763 0.008* 0.001* 0.001* 
โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 0.835 0.004* 0.138 0.027* 0.093 0.375 0.000* 
สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 0.574 0.436 0.301 0.003* 0.844 0.013* 0.395 
ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 0.001* 0.278 0.000* 0.000* 0.733 0.389 0.185 0.056 
การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 0.000* 0.596 0.099 0.681 0.704 0.150 0.081 0.000* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผลการทดสอบดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา
ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน คือ ภูมิลําเนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ศาสนา การศกึษา อาชีพ และรายได จะมีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกัน โดยมี
รายละเอียดของลักษณะทางประชากรศาสตรในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา และเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก เทศ
มาบริโภคแตกตางกัน 

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา อายุ การศึกษา อาชพี และรายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกรานคาแตกตางกัน 

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา อายุ ศาสนา และรายไดแตกตางกนั มีโอกาสในการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา ศาสนา และอาชีพแตกตางกัน  มีสาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระ 
จอกเทศแตกตางกัน 

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา อายุ และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีผูที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา และรายไดแตกตางกัน มีการใชจายในการรับประทานเนื้อ
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่     2.1 ผูบริโภคท่ีมีภมิูลําเนาแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ
มาบริโภคแตกตางกนั 
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบความสัมพันธของภูมิลําเนา กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

กลาง เหนือ อีสาน ใต Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
88(95.7) 
4(4.3) 

 
87(87.0) 
13(13.0) 

 
90(96.8) 
3(3.2) 

 
89(89.0) 
11(11.0) 

 
9.112 

 
0.028* 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
67(72.8) 
18(19.6) 
6(6.5) 
1(1.1) 

 
45(45.0) 
22(22.0) 
31(31.0) 
2(2.0) 

 
66(71.0) 
7(7.5) 

14(15.1) 
6(6.5) 

 
51(51.0) 
22(22.0) 
27(27.0) 

- 

 
44.640 

 
0.000* 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
12(13.0) 
1(1.1) 

29(31.5) 
50(54.3) 

 
32(32.0) 
7(7.0) 

36(36.0) 
25(25.0) 

 
5(5.4) 
8(8.6) 

42(45.2) 
37(40.9) 

 
27(27.0) 
12(12.0) 
38(38.0) 
23(23.0) 

 
50.179 

 
0.000* 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
1(1.1) 

26(28.3) 
6(6.5) 

55(59.8) 
- 

4(4.3) 

 
7(7.0) 

44(44.0) 
3(3.0) 

26(26.0) 
4(4.0) 
16(16) 

 
3(3.2) 

17(18.3) 
4(4.3) 

60(64.5) 
2(2.2) 
7(7.5) 

 
20(20.0) 
32(32.0) 
5(5.0) 

39(39.0) 
1(1.0) 
3(3.0) 

 
75.844 

 
0.000* 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
53(58.2) 
26(28.6) 
12(13.2) 

 
65(65.0) 
11(11.0) 
24(24.0) 

 
47(50.5) 
25(26.9) 
21(22.6) 

 
74(74.0) 
13(13.0) 
13(13.0) 

 
22.477 

 
0.001* 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
18(19.8) 
59(64.8) 
14(15.4) 

 
32(32.0) 
68(68.0) 

- 

 
37(41.1) 
45(50.0) 
8(8.9) 

 
32(32.0 
63(63.0) 
5(5.0) 

 
26.440 

 
0.000* 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาทุกๆภาคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเนือ้แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ภาคกลาง เหนอื อีสาน และใตนิยมบริโภคเนื้อปรุงสุกพรอมรับประทานมากกวา คิด
เปนรอยละ 95.7 87.0 96.8 และ 89.0 ตามลําดับ ซ้ือเนื้อดิบมาปรุงอาหารเองคิดเปนรอยละ 4.3 13.0 
3.2 และ 11.0 ตามลําดับ 

- ภาคกลางเลือกซื้อเนื้อมารับประทานจาก ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 72.8 รองลงมาคือ โรงแรม งานแสดงสินคา และ ซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 19.6 6.5 และ 
1.1 ตามลําดับ ภาคเหนือเลือกซื้อเนื้อมารับประทานจากภัตตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 45.0 
รองลงมาคือ งานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 31.0 22.0 และ 2.0 
ตามลําดับ ภาคอีสานเลือกซื้อเนื้อมารับประทานจากภัตตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 71.0 
รองลงมาคือ งานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 15.1 7.5 และ 6.5 
ตามลําดับ ภาคใตเลือกซือ้เนื้อมารับประทานจากภัตตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 51.0 
รองลงมาคือ งานแสดงสินคา และโรงแรม คิดเปนรอยละ 27.0 และ 22.0 ตามลําดับ  

- ผูบริโภคที่อาศัยในภาคกลางจะทานเนื้อนกกระจอกเทศเมื่ออยากทาน คิดเปนรอยละ 
54.3 รองลงมาคือ ทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษ ตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา 
คดิเปนรอยละ 31.5 13.0 และ 1.1 ตามลําดับ ผูบริโภคที่อาศัยในภาคเหนือจะทานเนื้อ
นกกระจอกเทศเมื่อถึงโอกาสพิเศษ คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาคือ เมื่อมีเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ อยากทานก็ทาน และ เมื่อมีการลดราคา คิดเปนรอยละ 32.0 25.0 และ 7.0 
ตามลําดับ ภาคอีสานจะทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษมากทีสุ่ดคิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมาคือ อยาก
ทานก็ทาน คดิเปนรอยละ 40.9 สวนทานเมือ่มีการลดราคา และทานตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ
มีสัดสวนนอยใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 8.6 และ 5.4 ตามลําดับ สวนภาคใตทานเมื่อถึงโอกาส
พิเศษมากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาคือ ทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ อยากทานก็
ทาน และ เมื่อมีการลดราคา คิดเปนรอยละ 27.0 23.0 และ 12.0 ตามลําดับ 

- สาเหตุที่ทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่อาศัยในภาคกลางเพราะอยากลองมีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมาคือรสชาด คิดเปนรอยละ 28.3 สวนสาเหตุอ่ืนไดแก เพื่อสุขภาพ 
ความสะดวก และทดแทนเนื้อวัว/หมู มีจํานวนนอยมาก คิดเปนรอยละ 6.5 4.3 และ 1.1 ตามลําดับ 
ภาคเหนือทานเพราะรสชาดมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือ อยากลอง และความสะดวก
คิดเปนรอยละ 26.0 และ 16.0 ตามลําดับ สวนสาเหตุอ่ืนๆมีจํานวนนอยมาก ไดแกทานเพราะ
ทดแทนเนื้อววั/หมู ราคา และเพื่อสุขภาพ คิดเปนรอยละ 7.0 4.0 และ 3.0 ตามลําดับ ภาคอีสานทาน
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เพราะอยากลองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือรสชาดคิดเปนรอยละ 32.0 สวนสาเหตุ
อ่ืนมีจํานวนนอยมากไดแก ความสะดวก เพื่อสุขภาพ ทดแทนเนื้อววั/หมู และราคา คิดเปนรอยละ 
7.5 4.3 3.2 และ 2.2 ตามลําดับ สวนภาคใตทานเพราะอยากลองคิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาคือ 
รสชาด และทดแทนเนื้อววั/หมู คิดเปนรอยละ 32.0 และ 20.0 ตามลําดบั สวนสาเหตอ่ืุนๆไดแก เพือ่
สุขภาพ และราคา มีจํานวนนอยมาก คดิเปนรอยละ 5.0 และ 1.0 ตามลําดับ 

- ผูมีอิทธิพลในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่อาศัยในภาคกลางคือ ตัวผูบริโภค
เองคิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว คิดเปนรอยละ 28.6 และ 13.2 
ตามลําดับ ภาคเหนือคือตัวผูบริโภคเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมาคือ ครอบครัว และ
เพื่อน/แฟน คดิเปนรอยละ 24.0 และ 11 ตามลําดับ ภาคอีสานคือตัวผูบริโภคเองมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 50.5 รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว คิดเปนรอยละ 26.9 และ 22.6 ตามลําดับ สวน
ภาคใตคือตวัผูบริโภคเองคิดเปนรอยละ 74.0 รองลงมีจํานวนเทากันคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว 
คิดเปนรอยละ 13.0 

- สําหรับคาใชจายในการทานผูที่อาศัยในภาคกลาง จะมีคาใชจายในชวง 201 – 500 
บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาอยูในชวง ไมเกิน 200 บาท และมากกวา 500 บาท คิด
เปนรอยละ 19.8 และ 15.4 ตามลําดับ ภาคเหนือมีคาใชจายในชวง 201 – 500 บาทมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 68.0 รองลงมาคือ ไมเกิน 200 บาท คิดเปนรอยละ 32.0 ภาคอีสานมีคาใชจายในชวง 201 – 
500 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาอยูในชวงไมเกิน 200 บาท และ มากกวา 500 บาท 
คิดเปนรอยละ 41.1 และ 8.9 ตามลําดับ สวนภาคใตจะมคีาใชจายในชวง 201 – 500 บาท มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมามีคาใชจายในชวง ไมเกิน 200 บาท และมากกวา 500 บาท คิดเปนรอย
ละ 32.0 และ 5.0 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.2 ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนก กระจอกเทศมา
บริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบความสัมพันธของเพศ กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

ชาย หญิง Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
161(89.0) 
20(11.0) 

 
193(94.6) 
11(5.4) 

 
4.146 

 
0.042* 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
102(56.4) 
35(19.3) 
40(22.1) 
4(2.2) 

 
127(62.3) 
34(16.7) 
38(18.6) 
5(2.5) 

 
1.538 

 
0.674 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
35(19.3) 
15(8.3) 

70(38.7) 
61(33.7) 

 
41(20.1) 
13(6.4) 

75(36.8) 
75(36.6) 

 
0.859 

 
0.835 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
13(7.2) 

59(32.6) 
6(3.3) 

83(45.9) 
5(2.8) 

15(8.3) 

 
18(8.8) 

60(29.4) 
12(5.9) 

97(47.5) 
2(1.0) 

15(7.4) 

 
3.829 

 
0.574 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
118(65.2) 
36(19.9) 
27(14.9) 

 
121(59.6) 
39(19.2) 
43(21.2) 

 
2.563 

 
0.278 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
54(29.8) 

116(64.1) 
11(6.1) 

 
65(32.5) 

119(59.5) 
16(8.0) 

 
1.036 

 
0.596 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑเนื้อ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผูบริโภคที่เปนเพศชายจะบริโภคเนื้อที่ปรุงสุกพรอมรับประทานนอยกวาเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 89.0 และ 94.6 ตามลําดับ แตเพศชายจะซือ้เนื้อสดมาปรุงเองมากกวาเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 11.0 และ 5.4 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.3 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือเนื้อนก กระจอกเทศมา
บริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

< 31 ป 31 – 40 ป > 40 ป Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
116(91.3) 
11(8.7) 

 
109(93.2) 

8(6.8) 

 
129(91.5) 
12(8.5) 

 
0.337 

 
0.845 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
67(52.8) 
22(17.3) 
37(29.1) 
1(0.8) 

 
71(60.7) 
24(20.5) 
20(17.1) 
2(1.7) 

 
91(64.5) 
23(16.3) 
21(14.9) 
6(4.3) 

 
13.509 

 
0.036* 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
35(27.6) 
15(11.8) 
39(30.7) 
38(29.9) 

 
21(17.9) 
7(6.0) 

52(44.4) 
37(31.6) 

 
20(14.2) 
6(4.3) 

54(38.3) 
61(43.3) 

 
19.050 

 
0.004* 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
12(9.4) 

42(33.1) 
1(0.8) 

61(48.0) 
2(1.6) 
9(7.1) 

 
8(6.8) 

36(30.8) 
6(5.1) 

52(44.4) 
3(2.6) 

12(10.3) 

 
11(7.8) 

41(29.1) 
11(7.8) 

67(47.5) 
2(1.4) 
9(6.4) 

 
10.054 

 
0.436 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
80(63.5) 
36(28.6) 
10(7.9) 

 
77(65.8) 
21(17.9) 
19(16.2) 

 
82(58.2) 
18(12.8) 
41(29.1) 

 
26.056 

 
0.000* 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
49(28.9) 
71(56.3) 
6(4.8) 

 
37(31.9) 
70(60.3) 
9(7.8) 

 
33(23.7) 
94(67.6) 
12(8.6) 

 
7.793 

 
0.099 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั จะมีพฤติกรรมการเลือกรานคา โอกาสใน
การรับประทาน และผูมีอิทธิพลตอการซื้อแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวา 31 ป จะเลือกทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 52.8 รองลงมาคือ ทานตามงานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 29.1 
17.3 และ 0.8 ตามลําดับ ผูบริโภคที่มีอายุในชวง 31 – 40 ป จะทานทีภ่ตัตาคาร/รานอาหารมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาคือ โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 20.5 
17.1 ลําดับ สวนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป จะเลือกทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
64.5 รองลงมาคือ โรงแรม ตามงานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 16.3 14.9 และ 
4.3 ตามลําดับ 

- โอกาสในการทานเนื้อนกกระจอกเทศผูที่มอีายุนอยกวา 31 ป  จะทานเมื่อถึงโอกาส
พิเศษ อยากทานก็ทาน และเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ มีสัดสวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 
30.7 29.9 และ 27.6 ตามลาํดับ และทานเมื่อมีการลดราคานอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.8 ผูที่มีอายุ
ในชวง 31 – 40 ป จะเลือกทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาจะทาน
เมื่ออยากทาน เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา คิดเปนรอยละ 31.6 17.9 
และ 6.0 ตามลําดับ สวนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป จะทานเมื่ออยากทานมากที่สุด คดิเปนรอยละ 43.3 
รองลงมาทานเมื่อเปนโอกาสพิเศษ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา คิดเปน
รอยละ 38.8 14.2 และ 4.3 ตามลําดับ 

- ผูที่มีอิทธิพลในการทานของผูที่มีอายุนอยกวา 31 ป คอืตัวผูบริโภคเอง คิดเปนรอย
ละ 63.5 รองลงมาคือเพื่อน/แฟน และครอบครัว คิดเปนรอยละ 28.6 และ 7.9 ตามลําดับ ผูที่มี
อิทธิพลในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่มีชวงอาย ุ 31 – 40 ป มากที่สุดคือตัวผูบริโภคเอง 
รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว มีสัดสวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 17.9 และ 16.2 
ตามลําดับ สวนผูมีอิทธิพลในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่มีอายุมากกวา 40 ป มากที่สุดคือ 
ตัวผูบริโภคเอง คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมาคือ ครอบครัว และเพือ่น/แฟน คิดเปนรอยละ 29.1 
และ 12.8 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.4 ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนก 
กระจอกเทศมาบริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อ 
 นกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

โสด แตงงาน/เคยแตงงาน Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
129(90.8) 
13(9.2) 

 
225(92.8) 
18(7.4) 

 
0.370 

 
0.543 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
81(57.0) 
26(18.3) 
33(23.2) 
2(1.4) 

 
148(60.9) 
43(17.7) 
45(18.5) 
7(2.9) 

 
2.061 

 
0.560 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
31(21.8) 
15(10.6) 
46(32.4) 
50(35.2) 

 
45(18.5) 
13(5.3) 

99(40.7) 
85(35.4) 

 
5.506 

 
0.138 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
11(7.7) 

43(30.3) 
2(1.4) 

72(50.7) 
3(2.1) 

11(7.7) 

 
20(8.2) 

76(31.3) 
16(6.6) 

108(44.4) 
4(1.6) 

19(7.8) 

 
6.049 

 
0.301 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
95(66.9) 
37(26.1) 
10(7.0) 

 
144(59.5) 
38(15.7) 
60(24.8) 

 
21.167 

 
0.000* 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
46(32.6) 
87(61.7) 
8(5.7) 

 
73(30.4) 

148(61.7) 
19(7.9) 

 
0.769 

 
0.681 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

DPU



 71 

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั จะมีผูมีอิทธิพลในการทานเนื้อ
นกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศคือตัวผูบริโภค
เอง คิดเปนรอยละ66.9 รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว คิดเปนรอยละ26.1 และ 7.0 
ตามลําดับ สวนผูที่แตงงานแลว หรือเคยแตงงานแลว ตวัผูบริโภคเองจะมีอิทธิพลตอตัวผูบริโภคเอง
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ ครอบครัว และเพื่อน/แฟน คิดเปนรอยละ 24.8 และ 15.7 
ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.5 ผูบริโภคท่ีมีศาสนาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนก กระจอกเทศ
มาบริโภคแตกตางกนั 
ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความสัมพันธของศาสนา กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

พุทธ คริสต อิสลาม Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
294(92.2) 
25(7.8) 

 
4(100.0) 

- 

 
56(90.3) 
6(9.7) 

 
0.591 

 
0.744 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
186(58.3) 
58(18.2) 
66(20.7) 
9(2.8) 

 
3(75.0) 

- 
1(25.0 

- 

 
40(64.5) 
11(17.7) 
11(17.7) 

- 

 
3.360 

 
0.763 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
58(18.2) 
20(6.3) 

120(37.6) 
121(37.9) 

 
1(25.0) 

- 
- 

3(75.0) 

 
17(27.4) 
8(12.9) 

25(40.3) 
12(19.4) 

 
14.231 

 
0.027* 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
18(5.6) 

100(31.3) 
12(3.8) 

153(48.0) 
7(2.2) 

29(9.1) 

 
- 

1(25.0) 
- 

3(75.0) 
- 
- 

 
13(21.0) 
18(29.0) 
6(9.7) 

24(38.1) 
- 

1(1.6) 

 
26.806 

 
0.003* 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
194(61.0) 
63(19.8) 
61(19.2) 

 
3(7.5) 

1(25.0) 
- 

 
42(67.7) 
11(17.7) 
9(14.5) 

 
2.016 

 
0.733 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
103(32.6) 
190(60.1) 
23(7.3) 

 
1(25.0) 
3(75.0) 

- 

 
15(24.6) 
42(68.9) 
4(6.6) 

 
2.171 

 
0.704 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่นับถือศาสนาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมทางดานโอกาส และ
สาเหตุในการทานเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผูบริโภคที่นับถือศาสนาพุทธ จะทานเมื่ออยากทาน และเมื่อถึงโอกาสพิเศษมีสัดสวน
ใกลเคียงกันมาก คือรอยละ  37.9 และ 37.6 ตามลําดับ รองลงมาคือทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา คิดเปนรอยละ 18.2 และ 6.3 ตามลําดับผูที่นับถือศาสนา
คริสต  จะทานเมื่ออยากทานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือทานเมือ่มีเทศกาลเนือ้
นกกระจอกเทศ คิดเปนรอยละ 25.0 สวนผูที่นับถือศาสนาอิสลาม สวนใหญจะทานเมื่อถึงโอกาส
พิเศษ คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาจะทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ เมื่ออยากทาน และเมือ่
มีการลดราคา คิดเปนรอยละ 27.4 19.4 และ 12.9 ตามลําดับ 

สาเหตุในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่นับถือศาสนาพุทธสวนใหญจะทานเพราะ
อยากลอง คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมาคือ รสชาด  และความสะดวก คิดเปนรอยละ 31.3 และ 9.1 
ตามลําดับ สวนสาเหตุอ่ืนๆมีสัดสวนใกลเคียงกัน ไดแก ทดแทนเนื้อววั/หมู เพื่อสุขภาพ และราคา 
คิดเปนรอยละ 5.6 3.8 และ 2.2 ตามลําดับ ผูที่นับถือศาสนาคริสตสวนใหญทานเพราะอยากลอง คิด
เปนรอยละ 75.0 รองลงมาทานเพราะรสชาด คิดเปนรอยละ 25.0 สวนผูที่นับถือศาสนาอิสลามสวย
ใหญทานเพราะอยากลอง คดิเปนรอยละ 38.1 รองลงมาทานเพราะรสชาด ทดแทนเนื้อววั/หมู เพื่อ
สุขภาพ และความสะดวก คดิเปนรอยละ 29.0 21.0 9.7 และ 1.6 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.6 ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอก 
เทศมาบริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบความสัมพันธของการศึกษา กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

ต่ํากวาปริญญา
ตร ี

ปริญญาตร ี สูงกวา
ปริญญาตร ี

Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
101(92.7) 

8(7.3) 

 
218(90.8) 
22(9.2) 

 
35(97.2) 
1(2.8) 

 
1.830 

 
0.400 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
56(51.4) 
14(12.8) 
34(31.2) 
5(4.6) 

 
148(61.7) 
48(20.0) 
40(16.7) 
4(1.7) 

 
25(69.4) 
7(19.4) 
4(11.1) 

- 

 
17.301 

 
0.008* 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
29(26.6) 
10(9.2) 

33(30.3) 
37(33.9) 

 
42(17.5) 
18(7.5) 

98(40.8) 
82(34.2) 

 
5(13.9) 

- 
14(38.9) 
17(47.2) 

 
10.841 

 
0.093 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
10(9.2) 

32(29.4) 
8(7.3) 

49(45.0) 
2(1.8) 
8(7.3) 

 
18(7.5) 

76(31.7) 
10(4.2) 

111(46.3) 
5(2.1) 

20(8.3) 

 
3(8.3) 

11(30.6) 
- 

20(55.6) 
- 

2(5.6) 

 
5.649 

 
0.844 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
70(64.2) 
15(13.8) 
24(22.0) 

 
148(61.9) 
52(21.8) 
39(16.3) 

 
21(58.3) 
8(22.2) 
7(19.4) 

 
4.125 

 
0.389 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
43(40.2) 
58(54.2) 
6(5.6) 

 
68(28.6) 

153(64.3) 
17(7.1) 

 
8(22.2) 

24(66.7) 
4(11.1) 

 
6.753 

 
0.150 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีการศึกษาแตกตางกัน จะมพีฤติกรรมในการเลือกรานทาน
เนื้อนก กระจอกเทศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จะทานทีภ่ัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
51.4 รองลงมาจะทานที่โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ12.8 31.2และ 
4.6 ตามลาํดับ ผูที่มีการศึกษาในระดับปรญิญาตรีจะเลือกทานที่ภตัตาคาร/รานอาหารมากที่สุด คดิ
เปนรอยละ 61.7 รองลงมาทานที่โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ20.0 
16.7 และ 1.7 ตามลําดับ สวนผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมาทานที่โรงแรม และงานแสดงสนิคา คิดเปนรอยละ 19.4 และ 
11.1 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.7 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนก กระจอกเทศมา
บริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

นักศึกษา ธุรกิจ
สวนตัว 

รัฐบาล พนักงาน
บริษัท 

Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
20(95.2) 
1(4.8) 

 
71(88.8) 
9(11.3) 

 
165(92.7) 
13(7.3) 

 
98(92.5) 
8(7.5) 

 
1.583 

 
0.663 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
14(66.7) 

- 
6(28.6) 
1(4.8) 

 
3(46.3) 

27(33.8) 
14(17.5) 
2(2.5) 

 
112(62.9) 
21(11.8) 
39(21.9) 
6(3.4) 

 
66(62.3) 
21(19.8) 
19(17.9) 

- 

 
27.281 

 
0.001* 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
2(9.5) 
2(9.5) 

8(38.1) 
9(42.9) 

 
20(25.0) 
6(7.5) 

21(26.3) 
33(41.3) 

 
35(19.7) 
13(7.3) 

67(37.6) 
63(35.4) 

 
19(17.9) 
7(6.6) 

49(46.2) 
31(29.2) 

 
9.700 

 
0.375 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
- 

7(33.3) 
- 

13(61.9) 
- 

1(4.8) 

 
14(17.5) 
20(25.0) 
6(7.5) 

28(35.0) 
4(5.0) 

8(10.0) 

 
10(5.6) 

58(32.6) 
8(4.5) 

87(48.9) 
- 

15(8.4) 

 
7(6.6) 

34(32.1) 
4(3.8) 

52(49.1) 
3(2.8) 
6(5.7) 

 
26.656 

 
0.013* 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
12(57.1) 
5(23.8) 
4(19.0) 

 
44(55.0) 
16(20.0) 
20(25.0) 

 
116(65.2) 
28(15.7) 
34(19.1) 

 
67(63.8) 
26(24.8) 
12(11.4) 

 
8.799 

 
0.185 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
11(52.4) 
10(47.6) 

- 

 
15(19.0) 
57(72.2) 
7(8.9) 

 
59(33.3) 

105(59.3) 
13(7.3) 

 
34(32.7) 
63(60.6) 
7(6.7) 

 
11.253 

 
0.081 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน จะมีพฤตกิรรมในการเลือกรานคา และ
สาเหตุในการทานเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทางดานพฤตกิรรมการเลือกรานอาหาร นักศึกษาจะทานทีภ่ัตตาคาร/รานอาหารมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาทานที่ งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ตคิดเปนรอยละ 28.6 
และ 4.8 ตามลําดับ ผูที่มีอาชีพประกอบธรุกิจสวนตวัสวนใหญจะทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร คิด
เปนรอยละ 46.3 รองลงมาคือ โรงแรม ตามงานแสดงสนิคา และซุปเปอรมาเก็ต คดิเปนรอยละ 33.8 
17.5 และ 2.5 ตามลําดับ ผูที่มีอาชีพรับราชการ และ รัฐวิสาหกิจ สวนใหญเลือกรับประทานที่
ภัตตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 62.9 รองลงมาคือ งานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมา
เก็ต  คิดเปนรอยละ 21.9 11.8 และ 3.4 ตามลําดับ สวนผูที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทสวนใหญ
ทานที่ภัตตาคารรานอาหาร คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมาตามที่โรงแรมและงานแสดงสินคา คิดเปน
รอยละ 19.8 และ 17.9 ตามลําดับ 

สําหรับสาเหตุในการทานเนือ้นกกระจอกเทศของผูที่มีอาชีพนักศึกษาสวนใหญทาน
เพราะอยากลอง คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมาคือรสชาดและความสะดวก คดิเปนรอยละ 33.3 และ 
10.8 ตามลําดับ ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวทานเพราะอยากลองเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
35.0 รองลงมาคือรสชาดและทดแทนเนื้อวัว/หมู คิดเปนรอยละ 25.0 และ 17.5 ตามลําดับ สวน
สาเหตุอ่ืนมีสัดสวนใกลเคียงกันไดแก ความสะดวก เพือ่สุขภาพ และราคา คิดเปนรอยละ 10.0 7.5 
และ 5.0 ตามลําดับ ผูที่ประกอบอาชีพรัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ สวนใหญทานเพราะอยากลอง คิด
เปนรอยละ 48.9 รองลงมาคือรสชาด คิดเปนรอยละ 32.6 สวนสาเหตุอ่ืนมีสัดสวนใกลเคียงกัน
ไดแก ความสะดวก ทดแทนเนื้อววั/หมู และเพื่อสุขภาพ คิดเปนรอยละ 8.4 5.6 และ 4.5 ตามลําดับ 
สวนอาชีพพนกังานบริษัท สวนใหญทานเพราะอยากลอง คิดเปนรอยละ 49.1 รองลงมาคือรสชาด 
คิดเปนรอยละ 33.1 สวนสาเหตุอ่ืนมีสัดสวนใกลเคยีงกันไดแก ทดแทนเนื้อววั/หมู ความสะดวก 
เพื่อสุขภาพ และราคา คิดเปนรอยละ 6.6 5.7 3.8 และ 2.8 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.8 ผูบริโภคท่ีมีรายไดแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเนื้อนก กระจอกเทศมา
บริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบความสัมพันธของรายได กบัพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

จํานวน (รอยละ) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

8000-10000 
บาท 

10001-30000 
บาท 

มากกวา 
30000 บาท 

Chi – 
Square 

Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค 
     - ปรุงสุกพรอมรับประทาน 
     - เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

 
114(93.4) 

8(6.6) 

 
177(90.3) 
19(9.7) 

 
60(93.8) 
4(6.3) 

 
1.351 

 
0.509 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - ภัตตาคาร/รานอาหาร 
     - โรงแรม 
     - งานแสดงสินคา 
     - ซุปเปอรมาเกต็ 

 
65(53.3) 
13(10.7) 
41(33.6) 
3(2.5) 

 
120(61.2) 
42(21.4) 
30(15.3) 
4(2.0) 

 
43(67.2) 
14(21.9) 
6(9.4) 
1(1.6) 

 
24.064 

 
0.001* 

โอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
     - เมื่อมีการลดราคา 
     - โอกาสพิเศษ 
     - อยากทานก็ทาน 

 
33(27.0) 
18(14.8) 
43(35.2) 
28(23.0) 

 
35(17.9) 
8(4.1) 

74(37.8) 
79(40.3) 

 
8(12.5) 
2(3.1) 

26(40.6) 
28(43.8) 

 
27.861 

 
0.001* 

สาเหตุในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ทดแทนเนื้อวัว/หมู 
     - รสชาด 
     - เพื่อสุขภาพ 
     - ลอง 
     - ราคา 
     - ความสะดวกในขณะนั้น 

 
6(4.9) 

39(32.0) 
5(4.1) 

63(51.6) 
2(1.6) 
7(5.7) 

 
18(9.2) 

65(33.2) 
9(4.6) 

80(40.8) 
5(2.6) 

19(9.7) 

 
7(10.9) 

15(23.4) 
4(6.3) 

34(53.1) 
- 

4(6.3) 

 
10.535 

 
0.395 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
81(66.4) 
24(19.7) 
17(13.9) 

 
117(60.0) 
33(16.9) 
45(23.1) 

 
39(60.9) 
18(28.1) 
7(10.9) 

 
9.234 

 
0.056 

การใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
     - ไมเกิน 200 บาท 
     - 201 – 500 บาท 
     - มากกวา 500 บาท 

 
65(54.2) 
52(43.3) 
3(2.5) 

 
39(20.0) 

147(75.4) 
9(4.6) 

 
12(19.0) 
36(57.1) 
15(23.8) 

 
74.044 

 
0.000* 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน จะมีพฤตกิรรมในการเลือกราน โอกาส 
และคาใชจายในการทานเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

พฤติกรรมการเลือกรานคาของผูที่มีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท สวนใหญจะ
เลือกทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมาทานที่งานแสดงสินคา โรงแรม และ
ซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 33.6 10.7 และ 2.5 ตามลําดับ ผูที่มีรายไดในชวง 10,001 – 30,000 
บาท สวนใหญทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร คิดเปนรอยละ 61.2 รองลองมาทานที่โรงแรม งานแสดง
สินคา และซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 21.4 15.3 และ 2.0 ตามลาํดับ สวนผูทีม่ีรายไดมากกวา 
30,000 บาท สวนใหญทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารคิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมาทานที่ โรงแรมคิด
เปนรอยละ 21.9 สวนสถานที่อ่ืนๆมีสัดสวนใกลเคยีงกัน ไดแก ตามงานแสดงสนิคา และซุปเปอร
มาเก็ต คิดเปนรอยละ 9.4 และ 1.6 ตามลําดบั 

โอกาสในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูมีรายไดชวง 8,000 – 10,000 บาท สวน
ใหญทานเมื่อมีโอกาสพิเศษ คิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมาทานเมื่อมีเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
อยากทานก็ทาน และเมื่อมีการลดราคา คิดเปนรอยละ 27.0 23.0 และ 14.8 ตามลําดับ ผูที่มีรายได
ในชวง 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญจะทานเมื่ออยากทานคิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาคือเมื่อมี
โอกาสพิเศษ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และ เมือ่มีการลดราคา คิดเปนรอยละ 37.8 17.9 และ 
4.1 ตามลําดับ สวนผูที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท สวนใหญจะทานเมื่ออยากทาน คิดเปนรอยละ 
43.8 รองลงมาคือเมื่อมีโอกาสพิเศษ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา คิดเปน
รอยละ 40.6 12.5 และ 3.1 ตามลําดับ 

คาใชจายของผูที่มีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท คอืไมเกิน 200 บาท มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 54.2 รองลงมามีคาใชจายประมาณ 201 – 500 บาท และ มากกวา 500 บาท คิดเปนรอย
ละ 43.3 และ 2.5 ตามลําดับ สวนผูที่มีรายไดในชวง 10,001 – 30,000 บาทสวนใหญมีคาใชจาย
ในชวง 201 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมามีคาใชจายในชวง ไมเกิน 200 บาท และ
มากกวา 500 บาท คิดเปนรอยละ 20.0 และ 4.6 ตามลําดับ สวนผูที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท 
สวนใหญจะมคีาใชจายในชวง 201 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมามีคาใชจายในชวง
มากกวา 500 บาท และไมเกนิ 200 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 และ 19.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.42 ความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานสําหรับทดสอบความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ
จากนกกระจอกเทศ 

ปจจัยทางประชากรศาสตร (Sig.) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอื่นๆจาก
นกกระจอกเทศ ภูมิลําเนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได 

ผลิตภัณฑที่ซื้อ 0.143 0.228 0.220 0.833 0.254 0.420 0.639 0.939 
พฤติกรรมการเลือกรานคา 0.141 0.314 0.043* 0.011* 0.116 0.134 0.089 0.244 
สาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ 0.167 0.225 0.136 0.800 0.418 0.852 0.015* 0.000* 
ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 0.056 0.261 0.751 0.358 0.077 0.140 0.711 0.207 
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 0.000* 0.134 0.541 0.648 0.736 0.762 0.088 0.039* 
โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ 0.332 0.758 0.501 0.101 0.819 0.395 0.735 0.535 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผลการทดสอบดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา
ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรทางดาน ภูมลํิาเนา อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และ
รายไดแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดของลักษณะทางประชากรศาสตรในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ผูบริโภคที่มีอายุ และสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกรานคา
แตกตางกัน 

- ผูบริโภคที่มีอาชีพ และมีรายไดแตกตางกนั จะมีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑแตกตาง
กัน 

- ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนา และรายไดแตกตางกัน มีคาใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
แตก ตางกัน 

- ปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ผูมี
อิทธิพล และโอกาสในการซือ้ผลิตภัณฑไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่     2.9 ผูบริโภคท่ีมีภมิูลําเนาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความสัมพันธของภูมิลําเนา กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

จํานวน (Observe) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

กลาง เหนือ อีสาน ใต Chi – Square Sig. 

ผลิตภัณฑที่เลือกซือ้ 
     - หนัง 
     - ขน 
     - ไข 
     - ไขมัน 

 
18(50.0) 
6(16.7) 
6(16.7) 
6(16.7) 

 
11(50.0) 
1(4.5) 

6(27.3) 
4(18.2) 

 
8(22.9) 
6(17.1) 

17(48.6) 
4(11.4) 

 
8(42.1) 
1(5.3) 

7(36.8) 
3(15.8) 

 
13.463 

 
0.143 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - หางสรรพสินคา 
     - ฟารมที่เลี้ยงนกกระจอกเทศ 
     - งานแสดงสินคา 
     - ตลาดนัด 

 
13(36.1) 
4(11.1) 

14(38.9) 
5(13.9) 

 
12(54.5) 
5(22.7) 
5(22.7) 

- 

 
18(52.9) 
7(20.6) 
8(23.5) 
1(2.9) 

 
10(52.6) 

- 
7(36.8) 
2(10.5) 

 
13.500 

 
0.141 

สาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตองการใชงาน 
     - ความสวยงาม รูปแบบ ลวดลาย 
     - ยี่หอ 
     - ตามแฟชั่น 
     - มีการลดราคา 
     - คุณภาพ 

 
9(25.0) 

13(36.1) 
- 

1(2.8) 
6(16.7) 
7(19.4) 

 
7(31.8) 

10(45.5) 
1(4.5) 
1(4.5) 

- 
3(13.6) 

 
6(17.1) 

14(40.0) 
1(2.9) 

- 
11(31.4) 
3(8.6) 

 
4(21.1) 

12(63.2) 
- 

1(5.3) 
1(5.3) 
1(5.3) 

 
20.133 

 
0.167 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
20(55.6) 
11(30.6) 
5(13.9) 

 
21(95.5) 
1(4.5) 

- 

 
24(68.6) 
6(17.1) 
5(14.3) 

 
15(78.9) 
3(15.8) 
1(5.3) 

 
12.298 

 
0.056 

การใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ต่ํากวา 100 บาท 
     - 101 – 1,000 บาท 
     - 1,001 – 5,000 บาท 
     - 5,001 – 10,000 บาท 
     - มากกวา 10,000 บาท 

 
1(2.8) 

21(58.3) 
9(25.0) 
4(11.1) 
1(2.8) 

 
- 

2(9.1) 
20(90.9) 

- 
- 

 
3(8.6) 

24(68.6) 
6(17.1) 
1(2.9) 
1(2.9) 

 
- 

3(15.8) 
13(68.4) 
3(15.8) 

- 

 
48.988 

 
0.000* 

โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - เทศกาลวันสําคัญ 
     - ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 

 
7(20.0) 

28(80.0) 

 
5(22.7) 

17(77.3) 

 
4(11.4) 

31(88.6) 

 
1(5.3) 

18(94.7) 

 
3.412 

 
0.332 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

DPU



 83 

จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน จะมีคาใชจายในการซือ้ผลิตภัณฑอ่ืนๆ
ที่ทําจากนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผูที่อาศัยในภาคกลางจะมีคาใชจายสวนใหญอยูในชวง 101 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 
58.3 รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 58.3 และ 
11.1 ตามลําดับ สวนคาใชจายอื่นๆมีสัดสวนเล็กนอยเทากันคือ ต่ํากวา 100 บาท และมากกวา 
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.8 ผูที่อาศัยในภาคเหนือสวนใหญมีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 
บาท คิดเปนรอยละ 90.9 รองลงมาคือ 101 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.1 ผูที่อาศัยในภาคอีสาน
สวนใหญจะมคีาใชจายในชวง 101 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.6 รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 
5,000 บาท และต่ํากวา 100 บาท คิดเปนรอยละ 17.1 และ 8.6 ตามลําดบั สวนคาใชจายในชวง 5,001 
– 10,000 บาท และ มากกวา 10,000 บาท มีสัดสวนเทากัน คดิเปนรอยละ 2.9 สวนผูที่อาศัยใน
ภาคใตสวนใหญมีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.4 สวนคาใชจายในชวง 
101 – 1,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาทมีสัดสวนเทากนั คิดเปนรอยละ 15.8 
 
สมมติฐานที ่ 2.10 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆทีท่ํา
จากนกกระจอกเทศไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญ 
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สมมติฐานที่     2.11 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศมาบริโภคแตกตางกนั 
ตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

จํานวน (Observe) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

< 31 ป 31 – 40 ป > 40 ป Chi – 
Square 

Sig. 

ผลิตภัณฑที่เลือกซือ้ 
     - หนัง 
     - ขน 
     - ไข 
     - ไขมัน 

 
6(35.3) 
2(11.8) 
6(35.5) 
3(17.6) 

 
16(53.3) 
4(13.3) 
10(3.3) 

- 

 
23(35.4) 
8(12.3) 

20(30.8) 
14(21.5) 

 
8.249 

 
0.220 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - หางสรรพสินคา 
     - ฟารมที่เลี้ยงนกกระจอกเทศ 
     - งานแสดงสินคา 
     - ตลาดนัด 

 
4(23.5) 
2(11.8) 
7(41.2) 
4(23.5) 

 
14(46.7) 
3(10.0) 

11(36.7) 
2(6.7) 

 
35(54.7) 
11(17.2) 
16(25.0) 
2(3.1) 

 
12.983 

 
0.043* 

สาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตองการใชงาน 
     - ความสวยงาม รูปแบบ ลวดลาย 
     - ยี่หอ 
     - ตามแฟชั่น 
     - มีการลดราคา 
     - คุณภาพ 

 
2(11.8) 
9(52.9) 

- 
- 

4(23.5) 
2(11.8) 

 
5(16.7) 

14(46.7) 
2(6.7) 
1(3.3) 

7(23.3) 
1(3.3) 

 
19(29.2) 
26(40.0) 

- 
2(3.1) 

7(10.8) 
11(16.9) 

 
14.883 

 
0.136 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
12(70.6) 
3(17.6) 
2(11.8) 

 
19(63.3) 
8(26.7) 
3(10.0) 

 
49(75.4) 
10(15.4) 
6(9.2) 

 
1.915 

 
0.751 

การใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ต่ํากวา 100 บาท 
     - 101 – 1,000 บาท 
     - 1,001 – 5,000 บาท 
     - 5,001 – 10,000 บาท 
     - มากกวา 10,000 บาท 

 
- 

9(52.9) 
7(41.2) 

- 
1(5.9) 

 
2(6.7) 

13(43.3) 
11(36.7) 
3(10.0) 
1(3.3) 

 
2(3.1) 

28(43.1) 
30(46.2) 
5(7.7) 

- 

 
6.956 

 
0.541 

โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - เทศกาลวันสําคัญ 
     - ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 

 
1(5.9) 

16(94.1) 

 
5(16.7) 

25(83.3) 

 
11(17.2) 
53(82.8) 

 
1.382 

 
0.501 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกรานคาเพือ่ซ้ือ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ทําจากนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผูที่มีอายุนอยกวา 31 ป จะเลือกซื้อผลิตภัณฑตามงานแสดงสินคามากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 41.2 รองลงมาซื้อตามหางสรรพสินคา และ ตลาดนดัมีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 23.5 และ
ซ้ือตามฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 11.8 ผูที่มีอายุในชวง 31 – 40 ป สวน
ใหญจะเลือกซื้อตามหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาซื้อตามงานแสดงสินคา ฟารมที่
เล้ียงนกกระจอกเทศ และตลาดนัด คิดเปนรอยละ 36.7 10.0 และ 6.7 ตามลําดับ สวนผูที่มีอายุ
มากกวา 40 ป จะเลือกซื้อตามหางสรรพสินคาเปนสวนใหญ คดิเปนรอยละ 54.7 รองลงมาคืองาน
แสดงสินคา ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ และตลาดนัด คดิเปนรอยละ 25.0 17.2 และ 3.1 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.12 ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืนๆจากนกกระจอกเทศมาบริโภคแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ 
 อ่ืนๆ 

จํานวน (Observe) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

โสด แตงงาน/เคยแตงงาน Chi – 
Square 

Sig. 

ผลิตภัณฑที่เลือกซือ้ 
     - หนัง 
     - ขน 
     - ไข 
     - ไขมัน 

 
11(47.8) 
2(8.7) 

7(30.4) 
3(13.0) 

 
34(38.2) 
12(13.5) 
29(32.6) 
14(15.7) 

 
0.870 

 
0.833 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - หางสรรพสินคา 
     - ฟารมที่เลี้ยงนกกระจอกเทศ 
     - งานแสดงสินคา 
     - ตลาดนัด 

 
9(39.1) 
1(4.3) 

8(34.8) 
5(21.7) 

 
44(50.0) 
15(17.0) 
26(29.5) 
3(3.4) 

 
11.155 

 
0.011* 

สาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตองการใชงาน 
     - ความสวยงาม รูปแบบ ลวดลาย 
     - ยี่หอ 
     - ตามแฟชั่น 
     - มีการลดราคา 
     - คุณภาพ 

 
5(21.7) 

11(47.8) 
- 
- 

5(21.7) 
2(8.7) 

 
21(23.6) 
38(42.7) 
2(2.2) 
3(3.4) 

13(14.6) 
12(13.5) 

 
2.343 

 
0.800 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
18(78.3) 
2(8.7) 

3(13.0) 

 
62(69.7) 
19(21.3) 
8(9.0) 

 
2.056 

 
0.358 

การใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ต่ํากวา 100 บาท 
     - 101 – 1,000 บาท 
     - 1,001 – 5,000 บาท 
     - 5,001 – 10,000 บาท 
     - มากกวา 10,000 บาท 

 
- 

11(47.8) 
10(43.5) 
1(4.3) 
1(4.3) 

 
4(4.5) 

39(43.8) 
38(42.7) 
7(7.9) 
1(1.1) 

 
2.483 

 
0.648 

โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - เทศกาลวันสําคัญ 
     - ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 

 
1(4.3) 

22(95.7) 

 
16(18.2) 
72(81.2) 

 
2.691 

 
0.101 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั จะมีพฤติกรรมการเลือกรานคา
เพื่อซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ทําจากนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พฤติกรรมในการเลือกรานคาในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของผูที่มีสถานภาพสมรสโสด
สวนใหญจะซือ้ที่หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาซื้อที่งานแสดงสินคา ตลาดนัด และ
ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ คิดเปนรอยละ 34.8 21.7 และ 4.3 ตามลําดับ สวนผูที่แตงงานแลว หรือ
ผูที่เคยแตงงานแลวนยิมซ้ือที่หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาซื้อที่งานแสดงสินคา 
ฟารมที่เล้ียง และตลาดนัด คดิเปนรอยละ 29.5 17.0 และ 3.4 ตามลําดับ 
 
สมมติฐานที ่ 2.13 ผูบริโภคท่ีมีศาสนาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนจาก
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่นับถือศาสนาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืนๆที่ทําจากนกกระจอกเทศไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ 

 
สมมติฐานที่     2.14 ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศมาบริโภคแตกตางกนั 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืนๆที่ทําจากนกกระจอกเทศไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ 
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สมมติฐานที่     2.15 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิต ภัณฑ อ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศมาบริโภคแตกตางกนั 
ตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

จํานวน (Observe) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

นักศึกษา ธุรกิจ
สวนตัว 

รัฐบาล พนักงาน
บริษัท 

Chi – 
Square 

Sig. 

ผลิตภัณฑที่เลือกซือ้ 
     - หนัง 
     - ขน 
     - ไข 
     - ไขมัน 

 
2(100.0) 

- 
- 
- 

 
9(37.5) 
1(4.2) 

10(41.7) 
4(16.7) 

 
26(40.6) 
10(15.6) 
20(31.3) 
8(12.5) 

 
8(36.4) 
3(13.6) 
6(27.3) 
5(22.7) 

 
6.978 

 
0.639 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - หางสรรพสินคา 
     - ฟารมที่เลี้ยงนกกระจอกเทศ 
     - งานแสดงสินคา 
     - ตลาดนัด 

 
2(100.0) 

- 
- 
- 

 
14(58.3) 
2(8.3) 

7(29.2) 
1(4.2) 

 
31(49.2) 
11(17.5) 
19(30.2) 
2(3.2) 

 
6(27.3) 
3(13.6) 
8(36.4) 
5(22.7) 

 
15.081 

 
0.089 

สาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตองการใชงาน 
     - ความสวยงาม รูปแบบ ลวดลาย 
     - ยี่หอ 
     - ตามแฟชั่น 
     - มีการลดราคา 
     - คุณภาพ 

 
- 

1(50.0) 
- 

1(50.0) 
- 
- 

 
4(16.7) 

16(66.7) 
- 

1(4.2) 
1(4.2) 
2(8.3) 

 
16(25.0) 
23(35.9) 
2(3.1) 
1(1.6) 

14(21.9) 
8(12.5) 

 
6(27.3) 
9(40.9) 

- 
- 

3(13.6) 
4(18.2) 

 
29.301 

 
0.015* 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
1(50.0) 
1(50.0) 

- 

 
20(83.3) 
2(8.3) 
2(8.3) 

 
44(68.8) 
13(20.3) 
7(10.9) 

 
15(68.2) 
5(22.7) 
2(9.1) 

 
3.745 

 
0.711 

การใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ต่ํากวา 100 บาท 
     - 101 – 1,000 บาท 
     - 1,001 – 5,000 บาท 
     - 5,001 – 10,000 บาท 
     - มากกวา 10,000 บาท 

 
- 

2(100.0) 
- 
- 
- 

 
- 

4(16.7) 
16(66.7) 
3(12.5) 
1(4.2) 

 
4(6.3) 

34(53.1) 
23(35.9) 
3(4.7) 

- 

 
- 

10(45.5) 
9(40.9) 
2(9.1) 
1(4.5) 

 
19.024 

 
0.088 

โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - เทศกาลวันสําคัญ 
     - ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 

 
- 

2(100.0) 

 
4(16.7) 

20(83.3) 

 
11(17.5) 
52(82.5) 

 
2(9.1) 

20(90.9) 

 
1.276 

 
0.735 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกนั จะมเีหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ทํา
จากนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เหตุผลในการเลือกซื้อของนักศึกษาคือ ความสวยงาม และซ้ือตามแฟชั่นมีสัดสวน
เทากัน คิดเปนรอยละ 50.0 ผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวสวนใหญจะเลือกซื้อเพราะความสวยงาม 
คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน และคุณภาพคิดเปนรอยละ 16.7 และ 8.3 
ตามลําดับ สวนเหตุผลที่ซ้ือเพราะตามแฟชั่น และมกีารลดราคา มีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 4.2 
ผูประกอบอาชีพเจาหนาที่รัฐบาลสวนใหญจะซื้อเพราะความสวยงาม คิดเปนรอยละ 35.9 รองลงมา
ซ้ือเพราะตองการใชงาน มกีารลดราคา คุณภาพ ยีห่อ และตามแฟชั่น คิดเปนรอยละ 25.0 21.9 12.5 
3.1 และ 1.6 ตามลําดับ สวนผูประกอบอาชีพพนักงานบริษัทซื้อเพราะความสวยงามมากที่สุด คดิ
เปนรอยละ 40.9 รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน คณุภาพ และมกีารลดราคาคิดเปนรอยละ 27.3 
18.2 และ 13.6 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่     2.16 ผูบริโภคท่ีมีรายไดแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆจาก
นกกระจอกเทศมาบริโภคแตกตางกนั 
ตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความสัมพันธของรายได กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

จํานวน (Observe) คาสถิติท่ีใช พฤติกรรมการซื้อ 

8000-10000 
บาท 

10001-30000 
บาท 

มากกวา 
30000 บาท 

Chi – 
Square 

Sig. 

ผลิตภัณฑที่เลือกซือ้ 
     - หนัง 
     - ขน 
     - ไข 
     - ไขมัน 

 
5(35.7) 
2(14.3) 
5(35.7) 
2(14.3) 

 
28(39.4) 
7(9.9) 

24(33.8) 
12(16.9) 

 
11(45.8) 
4(16.7) 
6(25.0) 
3(12.5) 

 
1.778 

 
0.939 

พฤติกรรมการเลือกรานคา 
     - หางสรรพสินคา 
     - ฟารมที่เลี้ยงนกกระจอกเทศ 
     - งานแสดงสินคา 
     - ตลาดนัด 

 
7(50.0) 
2(14.3) 
5(35.7) 

- 

 
35(50.0) 
7(10.0) 

23(32.9) 
5(7.1) 

 
9(37.5) 
7(29.2) 
5(20.8) 
3(12.5) 

 
7.922 

 
0.244 

สาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตองการใชงาน 
     - ความสวยงาม รูปแบบ ลวดลาย 
     - ยี่หอ 
     - ตามแฟชั่น 
     - มีการลดราคา 
     - คุณภาพ 

 
3(21.4) 
1(7.1) 

2(14.3) 
1(7.1) 

5(35.7) 
2(14.3) 

 
18(25.4) 
29(40.8) 

- 
2(2.8) 

11(15.5) 
11(15.5) 

 
5(20.8) 

17(70.8) 
- 
- 

1(4.2) 
1(4.2) 

 
31.431 

 
0.000* 

ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ตัวเอง 
     - เพื่อน/แฟน 
     - ครอบครัว 

 
9(64.3) 
5(35.7) 

- 

 
54(76.1) 
11(15.5) 
6(8.5) 

 
15(62.5) 
5(20.8) 
4(16.7) 

 
5.894 

 
0.207 

การใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
     - ต่ํากวา 100 บาท 
     - 101 – 1,000 บาท 
     - 1,001 – 5,000 บาท 
     - 5,001 – 10,000 บาท 
     - มากกวา 10,000 บาท 

 
1(7.1) 

10(71.4) 
3(21.4) 

- 
- 

 
1(1.4) 

31(43.7) 
35(49.3) 
3(4.2) 
1(1.4) 

 
1(4.2) 

7(29.2) 
10(41.7) 
5(20.8) 
1(4.2) 

 
16.273 

 
0.039* 

โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ 
     - เทศกาลวันสําคัญ 
     - ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 

 
3(21.4) 

11(78.6) 

 
9(12.9) 

61(87.1) 

 
5(20.8) 

19(79.2) 

 
1.250 

 
0.535 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร (Chi – Square) ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน จะมีเหตุผล และคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ทําจากนกกระจอกเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สาเหตุในการซื้อของผูที่มีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท สวนใหญซ้ือเพราะมีการ
ลดราคา คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน คิดเปนรอยละ 21.4 สวนยี่หอ และ
คุณภาพมีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.3 เหตุผลอ่ืนๆไดแก ความสวยงาม และแฟชั่นมีสัดสวน
นอยที่สุดเทากนั คิดเปนรอยละ 7.1 สําหรบัผูที่มีรายไดในชวง 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญจะ
ซ้ือเพราะความสวยงาม คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน คิดเปนรอยละ 25.4 
สวนซื้อเพราะมีการลดราคา และคุณภาพมสัีดสวนเทากนั คิดเปนรอยละ 15.5 เหตุผลเพราะซื้อตาม
แฟชั่นมีนอยทีสุ่ดคิดเปนรอยละ 2.8 สวนผูที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท สวนใหญซ้ือเพราะความ
สวยงามคิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาคือตองการใชงาน คิดเปนรอยละ 20.8 ซ้ือเพราะมีการลดราคา 
และคุณภาพมสัีดสวนนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 4.2 

คาใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของผูที่มีรายได 8,000 – 10,000 บาท สวนใหญ
จะอยูในชวง 101 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท และ ต่ํา
กวา 100 บาท คิดเปนรอยละ 21.4 และ 7.1 ตามลําดับ ผูที่มีรายได 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมี
คาใชจายอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท คดิเปนรอยละ 49.3 รองลงมาอยูในชวง 101 – 1,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.7 และ 4.2 ตามลําดับ สวนคาใชจายในชวงต่ํากวา 100 บาท 
และ มากกวา 10,000 บาท มสัีดสวนนอยทีสุ่ดเทากัน คดิเปนรอยละ 1.4 สําหรับผูที่มีรายไดมากกวา 
30,000 บาท สวนใหญจะมีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือผูมี
คาใชจายในชวง 101 – 1,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.2 และ 20.8 
ตามลําดับ สวนคาใชจายในชวงต่ํากวา 100 บาท และมากวา 10,000 บาท มีสัดสวนนอยที่สุด คดิ
เปนรอยละ 4.2 
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สมมติฐานที ่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก
นกกระจอกเทศ 
ตารางที่ 4.48 ความนาจะเปนในการยอมรบัสมมติฐานสําหรับทดสอบความมีผลของปจจัยสวน 
 ประสมทางการตลาดตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ (Sig.) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ลักษณะเนื้อท่ี

ทาน 
สถานที่ซื้อ โอกาสที่ซื้อ เหตุผลท่ีซื้อ ผูมีอิทธิพล

ตอการซื้อ 
คาใชจายใน
การซื้อ 

ผลิตภัณฑ 0.275 0.009* 0.013* 0.374 0.438 0.001* 
ราคา 0.878 0.182 0.593 0.257 0.542 0.946 
การจัดจําหนาย 0.362 0.002* 0.192 0.000* 0.213 0.780 
การสงเสริมการตลาด 0.015* 0.002* 0.010* 0.059 0.710 0.001* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ t - test และ F - test โดยวิธีวเิคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา ปจจยัสวนประสมทางการตลาด อันไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา การจดัจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศอยางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

- ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศทางดานสถานที่ซ้ือเนื้อ 
โอกาสในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อ 

- ดานราคา ไมมผีลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
- ดานการจดัจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศทางดานสถานที่

ซ้ือเนื้อ และเหตุผลในการซื้อ 
- ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศทางดาน

ลักษณะเนื้อทีท่าน สถานที่ซ้ือเนื้อ โอกาสในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อ 
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ตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศตางกัน 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ปรุงสุก พรอมรับประทาน เนื้อสด นํามาปรุงเอง 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 4.10 4.21 0.275 
ราคา 4.08 4.06 0.878 
การจัดจําหนาย 3.92 4.03 0.362 
การสงเสริมการตลาด 3.53 3.90 0.015* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ t - test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่
ซ้ือเนื้อปรุงสุก และเนื้อสด ใหความสําคัญกับปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอการซื้อเนื้อชนิดตางๆมารับประทาน สวนปจจยัสวนประสมทางการตลาดดาน
อ่ืนๆ ไมมีผลตอการซื้อเนื้อชนิดตางๆมารับประทาน และเมื่อทําการทดสอบตอเนือ่ง เพื่อทําการ
พิจารณาความแตกตางของการใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม 
 การตลาด ที่มีลักษณะเนื้อทีท่านแตกตางกนั 

ผลตางคาเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะเนื้อท่ีทาน 
ปรุงสุก พรอมรับประทาน เนื้อสด ปรุงเอง 

ปรุงสุก  
พรอมรับประทาน 

- -0.37* 
(sig. =0.015*) 

เนื้อสด ปรุงเอง - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแบบจับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศแบบตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ คือ กลุมที่ซ้ือเนื้อปรุงสุก ให
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ความสําคัญตอการสงเสริมการตลาดแตกตางกับกลุมทีซ้ื่อเนื้อสด และนํามาปรุงเอง โดยให
ความสําคัญนอยกวา  

 
ตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่เลือกสถานที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศตางกนั 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ภัตตาคาร/

รานอาหาร 
โรงแรม งานแสดง

สินคา 
ซุปเปอรมา

เก็ต 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 4.15 4.16 3.98 3.74 0.009* 
ราคา 4.01 4.07 4.24 3.89 0.182 
การจัดจําหนาย 3.90 4.15 3.87 3.39 0.002* 
การสงเสริมการตลาด 3.38 3.70 3.71 3.22 0.002* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ทีร่ะดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่เลือกสถานที่ซ้ือเนื้อแตกตางกนั ใหความสําคัญ
กับปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ การจัดจาํหนาย และการสงเสริมการตลาดแตกตาง
กัน อยางมนีัยสําคัญ แสดงวาปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ การจดัจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกสถานที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศ สวนปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานราคาไมมีผลตอการเลือกสถานที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศ และเมือ่ทําการทดสอบ
ตอเนื่อง เพือ่ทําการพิจารณาความแตกตางของการใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดัง
ตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่ม ี
 สถานที่ซ้ือเนื้อแตกตางกนั 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สถานที่ซ้ือเนื้อ 

ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

โรงแรม งานแสดงสนิคา ซุปเปอรมาเก็ต 

ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

- -0.01 
(sig. = 0.890) 

0.17* 
 (sig. = 0.011*) 

0.41* 
 (sig. = 0.019*) 

โรงแรม - - 0.18* 
 (sig. = 0.033*) 

0.42* 
 (sig. = 0.022*) 

งานแสดงสนิคา - - - 0.24 
 (sig. = 0.189) 

ซุปเปอรมาเก็ต - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่เลือกสถานที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศจากสถานที่ตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ คือ กลุมที่ซ้ือที่ภัตตาคาร/
รานอาหาร โรงแรม งานแสดงสนิคา และซุปเปอรมาเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- กลุมภัตตาคาร/รานอาหาร ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิต 
ภัณฑตางกับกลุมที่เลือกซื้อที่งานแสดงสนิคา และซุปเปอรมาเก็ต โดยใหความสําคญัมากกวากลุมที่
กลาวมา 

- กลุมโรงแรม ใหความสําคญัตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑตางกับกลุม
ที่เลือกซื้อที่งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต โดยใหความสําคัญมากกวากลุมทีก่ลาวมา 
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ตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัด 
 จําหนาย ที่มีสถานที่ซ้ือเนื้อแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย สถานที่ซ้ือเนื้อ 

ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

โรงแรม งานแสดงสนิคา ซุปเปอรมาเก็ต 

ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

- -0.26* 
(sig. = 0.004*) 

-0.05 
 (sig. = 0.596) 

0.50* 
 (sig. = 0.025*) 

โรงแรม - - 0.22* 
 (sig. = 0.045*) 

1.76* 
 (sig. = 0.001*) 

งานแสดงสนิคา - - - 0.54* 
 (sig. = 0.018*) 

ซุปเปอรมาเก็ต - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจดั
จําหนายแบบจบัคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคที่มีการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศจากสถานที่ตางๆ ใหความสําคญัตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญคือ กลุมที่ซ้ือที่ ภัตตาคาร/
รานอาหาร โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- กลุมที่ซ้ือที่ภัตตาคาร/รานอาหาร ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน
การจัดจําหนายตางกับกลุมที่เลือกซื้อที่โรงแรม โดยใหความสําคัญนอยกวา แตใหความสําคัญมาก
กวากลุมที่ซ้ือที่ซุปเปอรมาเก็ต 

- กลุมที่ซ้ือโรงแรม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย
ตางกับกลุมที่เลือกซื้อที่งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต โดยใหความสําคัญมากกวา 

- กลุมที่ซ้ือที่งานแสดงสินคา ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการจดั
จําหนายตางกบักลุมที่เลือกซื้อที่ซุปเปอรมาเก็ต โดยใหความสําคัญมากกวา 
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ตารางที่ 4.54 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม 
 การตลาด ที่มีสถานที่ซ้ือเนื้อแตกตางกนั 

ผลตางคาเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด สถานที่ซ้ือเนื้อ 
ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

โรงแรม งานแสดงสนิคา ซุปเปอรมาเก็ต 

ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

- -0.30* 
(sig. = 0.007*) 

-0.33* 
 (sig. = 0.002*) 

0.22 
 (sig. = 0.422) 

โรงแรม - - -0.03 
 (sig. = 0.828) 

0.52 
 (sig. = 0.069) 

งานแสดงสนิคา - - - 0.55 
 (sig. = 0.053) 

ซุปเปอรมาเก็ต - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแบบจับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศจากสถานที่ตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ คือ กลุมที่ซ้ือที่ภัตตาคาร/
รานอาหาร ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสรมิการตลาดตางกับกลุมทีซ้ื่อ
ที่โรงแรม และงานแสดงสินคา โดยใหความสําคัญนอยกวา 
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ตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีโอกาสในการซือ้เนื้อนกกระจอกเทศตางกัน 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ตามเทศกาลเนื้อ

นกกระจอกเทศ 
มีการลด
ราคา 

เม่ือถึงโอกาส
พิเศษ 

อยากทานก็
ทาน 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 4.03 3.89 4.13 4.17 0.013* 
ราคา 4.11 4.13 4.07 4.03 0.593 
การจัดจําหนาย 3.98 4.00 3.87 3.94 0.192 
การสงเสริม
การตลาด 

3.79 3.62 3.50 3.33 0.010* 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีโอกาสในการซื้อเนื้อแตกตางกัน ให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ และดานการสงเสริมการตลาดแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญ แสดงวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริม
การตลาด มีผลตอโอกาสในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ สวนปจจยัสวนประสมทางการตลาดดาน
ราคา และการจัดจําหนายไมมีผลตอโอกาสที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่อง 
เพื่อทําการพิจารณาความแตกตางของการใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่ม ี
 โอกาสที่ซ้ือเนื้อแตกตางกนั 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ โอกาสที่ซ้ือเนื้อ 

ตามเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ 

มีการลดราคา เม่ือถึงโอกาส
พิเศษ 

อยากทานก็ทาน 

ตามเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ 

- 0.16 
(sig. = 0.166) 

-0.10 
 (sig. = 0.158) 

-0.15* 
 (sig. = 0.039*) 

มีการลดราคา - - -0.26* 
 (sig. = 0.014*) 

-0.31* 
 (sig. = 0.004*) 

เม่ือถึงโอกาสพิเศษ - - - -0.05 
 (sig. = 0.419) 

อยากทานก็ทาน - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่มีการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศในโอกาสตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยกลุมที่ซ้ือเมื่อมีการลดราคาใหความ สําคญั
ตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑตางกับกลุมที่เลือกซื้อเมื่อมีโอกาสพิเศษ และอยากทาน
ก็ทาน โดยใหความสําคัญนอยกวากลุมที่กลาวมา และกลุมที่ทานตามเทศกาลเนือ้นกกระจอกเทศ 
ใหความสําคญันอยกวากลุมที่ทานเมื่ออยากทาน 
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ตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม 
 การตลาด ที่มีโอกาสที่ซ้ือเนื้อแตกตางกนั 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด โอกาสที่ซ้ือเนื้อ 

ตามเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ 

มีการลดราคา เม่ือถึงโอกาส
พิเศษ 

อยากทานก็ทาน 

ตามเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ 

- 0.12 
(sig. = 0.519) 

0.28* 
 (sig. = 0.015*) 

0.38* 
 (sig. = 0.001*) 

มีการลดราคา - - 0.17 
 (sig. = 0.322) 

0.26 
 (sig. = 0.111) 

เม่ือถึงโอกาสพิเศษ - - - 0.10 
 (sig. = 0.329) 

อยากทานก็ทาน - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่มีการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศตามโอกาสตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยกลุมที่ซ้ือตามเทศกาลเนื้อนกกระจอก เทศ
ใหความสําคญัตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑตางกับกลุมที่เลือกซื้อเมื่อมีโอกาสพิเศษ 
และอยากทานก็ทาน โดยใหความสําคัญมากกวากลุมที่กลาวมา 
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ตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศตางกนั 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ทดแทนเนื้อ

วัว/หมู 
รสชาด เพื่อน

สุขภาพ 
ลอง ราคา ความ

สะดวก 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 4.16 4.17 4.11 4.04 4.14 4.20 0.374 
ราคา 4.23 4.01 3.81 4.07 4.43 4.20 0.257 
การจัดจําหนาย 4.12 4.07 3.95 3.74 4.07 4.17 0.000* 
การสงเสริม
การตลาด 

3.74 3.56 3.57 3.40 3.71 3.56 0.059 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศแตกตาง
กัน ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานการการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ แสดงวาปจจยัสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย มีผลตอเหตผุลในการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆไมมีผลตอเหตุผลในการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศ และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่อง เพื่อทําการพิจารณาความแตกตางของการให
ความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัด 
 จําหนาย ที่มีเหตุผลในการซื้อเนื้อแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย เหตุผลในการ
ซ้ือเนื้อ ทดแทน

เนื้อวัว/หมู 
รสชาด เพื่อนสุขภาพ ลอง ราคา  ความสะดวก 

ทดแทน 
เนื้อวัว/หมู 

- 0.05 
(sig. =0.701) 

0.17 
(sig. =0.377) 

0.35* 
(sig. =0.009*) 

0.41 
(sig. =0.878) 

-0.05 
(sig. =0.744) 

รสชาด - - 0.12 
(sig. =0.466) 

0.30* 
(sig. =0.000*) 

-0.01 
(sig. =0.973) 

-0.10 
(sig. =0.431 

เพื่อนสุขภาพ - - - 0.18 
(sig. =0.249) 

-0.13 
(sig. =0.658) 

-0.22 
(sig. =0.247) 

ลอง - - - - -0.31 
(sig. =0.211) 

-0.41* 
(sig. =0.001*) 

ราคา - - - - - -0.10 
(sig. =0.724) 

ความสะดวก - - - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจดั
จําหนายแบบจบัคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานการจดัจําหนายแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ คือ กลุมที่ซ้ือเพราะทดแทนเนื้อวัว/
หมู รสชาด และอยากลอง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- กลุมที่ซ้ือเพราะทดแทนเนื้อวัว/หม ู ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน
การจัดจําหนายตางกับกลุมที่อยากลอง โดยใหความสําคัญมากกวา  

- กลุมที่ซ้ือเพราะรสชาด ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัด
จําหนายตางกบักลุมที่อยากลอง โดยใหความสําคัญมากกวา 

- กลุมที่ซ้ือเพราะอยากลอง ใหความสาํคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัด
จําหนายตางกบักลุมที่ซ้ือเพราะความสะดวก โดยใหความสําคัญนอยกวา 
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ตารางที่ 4.60 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศตางกนั 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด นอยกวา 201 201 – 500 บาท มากกวา 500 บาท 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 3.97 4.16 4.21 0.001* 
ราคา 4.07 4.08 3.93 0.960 
การจัดจําหนาย 3.91 3.94 3.87 0.789 
การสงเสริมการตลาด 3.58 3.51 3.12 0.001* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ
แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ และการสงเสริมการตลาด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอคาใชจายใน
การซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆไมมีผลตอคาใชจายใน
การซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อทาํการทดสอบตอเนื่องเพื่อทาํการพิจารณาความแตกตางของ
การใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่ม ี
 คาใชจายในการซื้อเนื้อแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ คาใชจายในการซื้อ
เนื้อ ต่ํากวา 201 บาท 201 - 500 บาท มากกวา 500 บาท 

ต่ํากวา 201 บาท - -0.20* 
(sig. = 0.000*) 

-0.24* 
 (sig. = 0.028*) 

201 – 500 บาท - - -0.03 
 (sig. = 0.744) 

มากกวา 500 บาท - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

DPU



 104 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่มีคาใชจายตางๆในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยกลุมที่ซ้ือที่ราคาต่ํากวา 201 บาท ให
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑตางกับกลุมที่เลือกซื้อที่ราคา 201 – 500 
บาท และมากกวา 500 บาท โดยใหความสําคัญนอยกวา และกลุมที่มคีาใชจาย 201 – 500 บาท ให
ความสําคัญนอยกวากลุมทีม่ีคาใชจายมากกวา 500 บาท 
 
ตารางที่ 4.62 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม 
 การตลาด ที่มีคาใชจายในการซื้อเนื้อแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด คาใชจายในการซื้อ
เนื้อ ต่ํากวา 201 บาท 201 - 500 บาท มากกวา 500 บาท 

ต่ํากวา 201 บาท - 0.19* 
(sig. = 0.033*) 

0.61* 
 (sig. = 0.008*) 

201 – 500 บาท - - 0.41* 
 (sig. = 0.012*) 

มากกวา 500 บาท - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแบบจับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยกลุมที่มีคาใชจายต่ํากวา 201 
บาท ใหความสําคัญมากกวากลุมที่มีคาใชจายต่ํากวา 201 – 500 และ มากกวา 500 บาท และกลุมทีม่ี
คาใชจายในชวง 201 – 500 บาท ใหความสําคัญมากกวากลุมที่มีคาใชจายมากกวา 500 บาท  
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ตารางที่ 4.63 ความนาจะเปนในการยอมรบัสมมติฐานสําหรับทดสอบความมีผลของปจจัยสวน 
 ประสมทางการตลาดตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระจอกเทศ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระจอกเทศ (Sig.) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ลักษณะเนื้อท่ี

ทาน 
สถานที่ซื้อ โอกาสที่ซื้อ เหตุผลท่ีซื้อ ผูมีอิทธิพล

ตอการซื้อ 
คาใชจายใน
การซื้อ 

ผลิตภัณฑ 0.402 0.038* 0.387 0.007* 0.050 0.017* 
ราคา 0.243 0.468 0.169 0.282 0.840 0.176 
การจัดจําหนาย 0.579 0.405 0.611 0.666 0.066 0.160 
การสงเสริมการตลาด 0.410 0.893 0.814 0.665 0.143 0.003* 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ t - test และ F - test โดยวิธีวเิคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา ปจจยัสวนประสมทางการตลาด อันไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ
ของนกกระจอกเทศอยางมนียัสําคัญ ดังนี ้

- ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระจอกเทศทางดาน
สถานที่ซ้ือเนื้อ เหตุผลในการซื้อ และคาใชจายในการซือ้ 

- ดานราคา และการจัดจําหนาย ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนก
กระ จอกเทศ 

- ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระจอก 
เทศเพียงดานเดียวคือ คาใชจายในการซื้อ 

เมื่อทําการทดสอบตอเนื่อง เพื่อทําการพิจารณาความแตกตางของการใหความสําคัญตอ
พฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศตางกัน 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด หางสรรพสินคา ฟารม งานแสดงสนิคา ตลาดนดั 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 4.19 3.88 4.15 4.58 0.038* 
ราคา 3.68 3.63 3.74 4.13 0.468 
การจัดจําหนาย 3.79 3.82 3.68 4.07 0.405 
การสงเสริมการตลาด 3.39 3.48 3.12 3.54 0.893 
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากสถานที่แตกตางกัน ให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั แสดงวา
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอสถานที่ซ้ือ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานอื่นๆไมมผีลตอสถานที่ซ้ือ และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่อง เพือ่ทําการพิจารณาความแตกตาง
ของการใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่ม ี
 สถานที่ซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สถานที่ซ้ือ 

หางสรรพสินคา ฟารม งานแสดงสนิคา ตลาดนดั 

หางสรรพสินคา - 0.19 
(sig. = 0.221) 

0.11 
 (sig. = 0.377) 

-0.33 
 (sig. = 0.111) 

ฟารม - - 0.08 
 (sig. = 0.608) 

-0.52* 
 (sig. = 0.029*) 

งานแสดงสนิคา - - - -0.44* 
 (sig. = 0.043*) 

ตลาดนดั - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากสถานที่ตางๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมที่ซ้ือที่ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ ให
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เหมือนกับกลุมที่ซ้ือที่งานแสดงสินคา โดย
ใหความสําคญันอยกวา 
 
ตารางที่ 4.66 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศตางกัน 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวน
ประสมทาง
การตลาด 

ตองการ
ใชงาน 

ความ
สวยงาม 

ยี่หอ ตาม
แฟชั่น 

ลด
ราคา 

คุณภาพ 
Sig. 

ผลิตภัณฑ 4.09 4.37 - 4.33 3.83 4.00 0.007* 
ราคา 3.71 3.95 - 3.17 3.53 3.36 0.282 
การจัดจําหนาย 3.68 3.92 3.75 3.84 3.59 3.75 0.666 
การสงเสริม
การตลาด 

3.38 3.50 3.50 3.33 2.78 3.33 0.665 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ทีร่ะดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆแตกตางกัน 
ใหความสําคญักับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ แสดงวา
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ สวนปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานอื่นๆไมมีผลตอเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ และเมื่อทําการทดสอบ
ตอเนื่อง เพือ่ทําการพิจารณาความแตกตางของการใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดัง
ตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.67 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่ม ี
 เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เหตุผลในการ
ซ้ือ ตองการ

ใชงาน 
ความสวยงาม ย่ีหอ ตามแฟชั่น มีการลดราคา คุณภาพ 

ตองการใช
งาน 

- -0.03 
(sig. =0.794) 

0.32 
(sig. =0.403) 

-0.02 
(sig. =0.961) 

0.49* 
(sig. =0.003*) 

0.32 
(sig. =0.066) 

ความ
สวยงาม 

- - 0.35 
(sig. =0.348) 

0.02 
(sig. =0.995) 

0.52* 
(sig. =0.000*) 

0.35* 
(sig. =0.027*) 

ยี่หอ - - - -0.34 
(sig. =0.480) 

0.17 
(sig. =0.667) 

0.00 
(sig. =1.000) 

ตามแฟชั่น - - - - 0.50 
(sig. =0.124) 

0.34 
(sig. =0.312) 

มีการลดราคา - - - - - -0.17 
(sig. =0.371) 

คุณภาพ - - - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ โดยกลุมที่ซ้ือเพราะตองการใชงาน ใหความสําคัญมากกวา
กลุมที่ซ้ือเมื่อมีการลดราคา และกลุมที่ซ้ือเพราะความสวยงาม ใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ตางกับกลุมที่ซ้ือเพราะมีการลดราคา และคุณภาพ โดยใหความสําคัญ
มากกวา 
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ตารางที่ 4.68 ผลการทดสอบเกี่ยวกับการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ 
 ผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศตางกัน 

น้ําหนักการใหความสําคัญ ( x ) ปจจัยสวน
ประสมทาง
การตลาด 

ตํ่ากวา 
100 บาท 

101 – 1,000 
บาท 

1,001 – 5,000 
บาท 

5,001  - 
10,000 บาท 

มากกวา 
10,000 บาท 

Sig. 

ผลิตภัณฑ 3.58 4.03 4.30 4.33 4.00 0.017* 
ราคา 3.00 3.64 3.80 4.19 3.63 0.176 
การจัดจําหนาย 3.63 3.70 3.88 3.94 3.25 0.160 
การสงเสริม
การตลาด 

2.58 3.19 3.69 3.00 2.50 0.003* 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิต ิ F - test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆแตกตางกัน 
ใหความสําคญักับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญั แสดงวาสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ สวนปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆไมมีผลตอ
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่อง เพื่อทําการพิจารณาความ
แตกตางของการใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ ไดผลดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.69 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่ม ี
 คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ คาใชจาย 
ตํ่ากวา 100 บาท 101 – 1,000 

บาท 
1,001 – 5,000 

บาท 
5,000 – 10,000 

บาท 
มากกวา 10,000 

บาท 
ตํ่ากวา 100 บาท - 0.31 

 (sig. =0.136) 

-0.03 
 (sig. =0.915) 

0.00 
 (sig. =0.994) 

-0.33 
 (sig. =0.469) 

101 – 1,000 
บาท 

- - 0.34* 
 (sig. =0.002*) 

-0.32 
 (sig. =0.120) 

-0.65 
 (sig. =0.093) 

1,001 – 5,000 
บาท 

- - - 0.03 
 (sig. =0.893) 

-0.30 
 (sig. =0.429) 

5,000 – 10,000 
บาท 

- - - - -0.33 
 (sig. =0.431) 

มากกวา 10,000 
บาท 

- - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมที่มคีาใชจายในชวง 101 – 1,000 บาทจะให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑมากกวากลุมที่มคีาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท 
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ตารางที่ 4.70 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม 
 การตลาด ที่มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆแตกตางกัน 

ผลตางคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด คาใชจาย 
ตํ่ากวา 100 บาท 101 – 1,000 

บาท 
1,001 – 5,000 

บาท 
5,000 – 10,000 

บาท 
มากกวา 10,000 

บาท 
ตํ่ากวา 100 บาท - -0.06 

 (sig. =0.903) 

-0.73 
 (sig. =0.173) 

0.34 
 (sig. =0.592 

0.84 
 (sig. =0.346) 

101 – 1,000 
บาท 

- - -0.66* 
 (sig. =0.002*) 

0.40 
 (sig. =0.305) 

0.90 
 (sig. =0.224) 

1,001 – 5,000 
บาท 

- - - 1.06* 
 (sig. =0.007*) 

1.56* 
 (sig. =0.036*) 

5,000 – 10,000 
บาท 

- - - - 0.50 
 (sig. =0.536) 

มากกวา 10,000 
บาท 

- - - - - 

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแบบจับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีแอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ผูบริโภคที่มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ ใหความสาํคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ คือ กลุมที่มีคาใชจาย 101 – 1,000 
บาท และ1,001 – 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- กลุมที่ซ้ือที่ราคา 101 – 1,000 บาท ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดตางกับกลุมที่ซ้ือที่ราคา 1,001 – 5,000 บาท โดยใหความสําคัญนอยกวา 

- กลุมที่ซ้ือที่ราคา 1,001 – 5,000 บาท ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดตางกับกลุมที่ซ้ือที่ราคา 5,000 – 10,000 บาท และ มากกวา 10,000 บาท 
โดยใหความสาํคัญมากกวา 

DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระ 

จอกเทศในประเทศไทย 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอก เทศของผู 
บริโภคที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกนั 3) ศึกษาความสัมพนัธระหวางสวน
ประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย 

ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยสํารวจจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการ
สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จํานวน 400 ตวัอยาง จากผูที่เคยซ้ือเนื้อ และ
ผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ เชน หนัง ไข ขน และไขมัน ใชสถิติเพือ่การบรรยายคือ การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวย คาท ี– เทสต (t-test) 
เอฟ – เทสต (F-test) และไค – สแควร (Chi-square) 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สรุปไดดังนี้ 

1.1 ลักษณะภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง แบงเปนภาคกลาง (รวมตะวันออก  และ
ตะวนัตก) ภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคใต ภาคละ 100 ราย เทากันทุกภาค 

1.2 กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
1.3 อายุของกลุมตวัอยาง มีอายุอยูในชวง มากกวา 40 ป มากที่สุด รองลงคือชวงอายุ

ไมเกิน 30 ป สวนชวงอายุที่มจีํานวนกลุมตวัอยางนอยที่สุด คือ ชวงอายุ 31-40 ป 
1.4 สถานภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญสมรสแลว หรือเคยสมรสมาแลวมาก กวา

สถานะภาพโสด 
1.5 ศาสนาที่กลุมตัวอยางนับถือสวนมากเปนศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนา

อิสลาม และคริสตตามลําดับ 
1.6 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

รองลงมาสําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีตามลําดับ 
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1.7 กลุมตัวอยางมอีาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด รองลงมาเปนพนักงาน/
ลูกจางเอกชน ธุรกิจสวนตวัตามลําดับ สวนอาชีพนกัเรยีน/นกัศึกษา และอาชีพอ่ืนๆมีสัดสวนนอย
ที่สุด 

1.8 กลุมตัวอยางมรีายไดเฉล่ียตอเดือนในชวง 10,001 – 30,000 บาท มากที่สุด 
รองลงมามีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท สวนผูมีรายไดมากกวา 30,000 บาท มีสัดสวนนอย
ที่สุด 
2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑจากนกกระจอกเทศของกลุมตัวอยาง  

การวิจยัคร้ังนีไ้ดศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ ออกเปน 2 
อยาง คือ ผลิตภัณฑเนื้อ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ สวนใหญกลุมตัวอยางเลือกทานเนื้อนกกระจอกเทศ
อยางเดยีวมากที่สุด รองลงมาทานทั้งเนือ้ และซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆดวย สวนทีน่อยที่สุดคือซ้ือ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆอยางเดียว 

 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเนื้อนกกระจอกเทศ 

- สวนใหญจะนยิมรับประทานเนื้อปรุงสุกมากกวาซ้ือเนือ้สดมาปรุงอาหารเอง 
- สถานที่ที่เปนที่นิยมในการรบัประทานมากที่สุดคือ ภัตตาคาร/รานอาหาร รองลงมา

เปนงานแสดงตางๆ โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ตตามลําดับ 
- กลุมตัวอยางเลือกทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษมากที่สุด รองลงมาคือ อยากทานก็ทาน 

เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมกีารลดราคาตามลําดับ 
- สาเหตุที่กลุมตวัอยางเลือกทานเนื้อนกกระจอกเทศคือ อยากลองรับประทานมาก

ที่สุด รองลงมาคือ รสชาด  สวนสาเหตุทีท่านเพราะ ทดแทนเนื้อววั ความสะดวก เพื่อสุขภาพ และ
ราคามีสัดสวนนอยลดหล่ันกนัลงมาตามลําดับ 

- ผูที่มีอิทธิพลในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมากที่สุดคือ ตัวผูตอบ
แบบสอบถามหรือผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัวมีสัดสวนใกลเคียงกัน 

- กลุมตัวอยางมคีาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศในชวง 201-500 บาท
มากที่สุด รองลงมาคือชวงไมเกิน 200 บาท สวนที่นอยที่สุดคือชวงมากกวา 500 บาท 
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ 
- ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่เปนที่นิยมในการบริโภคมากที่สุด คือ หนัง รองลงมาเปนไข ไขมนั 

และที่นอยที่สุดคือขน 
- โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมกัซื้อผลิตภัณฑเหลานี้จากหางสรรพสินคา รองลงมาคือ

ซ้ือตามงานแสดงสินคาตางๆ และตามฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ สวนซื้อที่ตลาดนัดมีสัดสวน
นอยที่สุด 

- กลุมตัวอยางมเีหตุผลในการเลือกซื้อเพราะความสวยงาม รูปแบบ และลวดลายมาก
ที่สุด รองลงมาเลือกซื้อเพราะตองการใชงาน มีการลดราคา คุณภาพ และตามแฟชั่นมีสัดสวนนอย
ลดหล่ันกันลงมาตามลําดับ สวนการเลือกซื้อเพราะเปนยี่หอที่ตนชอบ มีสัดสวนนอยที่สุด 

- ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อของกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ ตัวเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน  
สวนครอบครัวมีอิทธิพลตอการซื้อนอยทีสุ่ด 

- ชวงราคาที่กลุมตัวอยางมกัจะซื้อบอยที่สุดคือ ชวงราคา 101 – 1,000 บาท รองลงมา

คือ ชวงราคา 1,001 – 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท ชวงราคาต่ํากวา 100 บาท และชวงราคา 
มากกวา 10,000 บาท มีสัดสวนนอยลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ 

- กลุมตัวอยางจะเลือกซื้อตามความชอบ และโอกาสที่เหมาะสม มากกวา เลือกซื้อ
ในชวงเทศกาล วันสําคัญตางๆ 

 
3. ระดับการใหความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาด ในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระ 
จอกเทศของกลุมตัวอยาง สรุปไดดังนี ้

ผลิตภณัฑ 
กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดบัมาก ยกเวนคุณภาพ ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด 
และเมื่อจดัอันดับการใหความสําคัญของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดผลดังนี้ คือ 1) 
คุณภาพ 2) รูปแบบของผลิตภัณฑ และ 3) ความสวยงามของบรรจุภัณฑตามลําดับ 

ราคา 
กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานราคา

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจัดอนัดับการใหความสําคัญของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอย
ที่สุดไดผลดังนี้ 1) ความเหมาะสมของราคา และ 2) ความหลากหลายของราคาตามลําดับ 
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การจัดจําหนาย 
กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการ

จัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจดัอันดับการใหความสําคัญของกลุมตัวอยางจากมากที่สุด
ไปนอยที่สุดไดผลดังนี้ 1) ปริมาณรานคาทีม่ีขาย และ 2) ความสะดวกในการซื้อตามลําดับ 

การสงเสริมการตลาด 
กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนการจัดงานแสดงสินคา และการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ  ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง และเมื่อจดัอันดับการให
ความสําคัญของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดผลดังนี้ 1) รายการสงเสริมการขาย 2) การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ และ 3) การจัดงานแสดงสินคาตามลําดับ 
 
4. ขอสรุปจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
สมมติฐานที ่ 1 ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

ผลิตภณัฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
กลุมตัวอยางมพีฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกันในทุกๆ

ดาน ไดแก ลักษณะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ซ้ือมาบริโภค ประเภทรานคาที่กลุมตัวอยางเคย
รับประทานเนือ้นกกระจอกเทศ โอกาสตางๆ ที่กลุมตัวอยางรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ สาเหตุ
ตางๆ ที่กลุมตัวอยางรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ ผูที่มีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระ 
จอกเทศ และคาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

- พฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบรโิภคมีความแตกตางกัน โดยผูบริโภค
สวนใหญนิยมรับประทานเนือ้ที่ปรุงสุกพรอมรับประทาน มากกวาซ้ือเนื้อสดนํามาปรุงเอง 

- พฤติกรรมการเลือกประเภทรานที่ซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภคมีความแตกตาง
กัน โดยผูบริโภคสวนใหญนิยมรับประทานที่ ภัตตาคาร/รานอาหาร มากที่สุด รองลงมาคือ งาน
แสดงตางๆโรงแรม ซุปเปอรมาเก็ต และอ่ืนๆ ตามลําดับ 

- พฤติกรรมทางดานโอกาสตางๆ ที่รับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีความแตกตาง
กัน โดยจะรับประทานเมื่อ ถึงโอกาสพิเศษ และอยากทานก็ทาน มีสัดสวนใกลเคยีงกัน รองลงมาคือ
ทานตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และมีการลดราคาตามลําดับ 

- สาเหตุตางๆ ที่กลุมตัวอยางรับประทานเนือ้นกกระจอกเทศมีความแตกตางกัน โดย
ผูบริโภคทานเพราะอยากลองมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาด ทดแทนเนื้อววั ความสะดวก เพือ่
สุขภาพ และราคาตามลําดับ 
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- ผูมีอิทธิพลตอการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีความแตกตางกัน โดยผูที่มี
อิทธิพลมากที่สุดคือ ตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัวตามลําดบั 

- คาใชจายในการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมีความแตกตางกัน โดยชวง
คาใชจายที่ผูบริโภคมักใชจายมากที่สุดจะอยูในชวง 201 – 500 บาท รองลงมาคือ ไมเกิน 200 บาท 
และมากกวา 500 บาทตามลําดับ 

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 
กลุมตัวอยางมพีฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกันใน

ทุกๆดาน ไดแก ผลิตภณัฑอ่ืนๆ ทีผู่บริโภคซื้อ สถานที่ที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ จาก
นกกระจอกเทศ สาเหตุที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนกกระจอกเทศ ลักษณะการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนกกระจอกเทศ 
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนกกระจอกเทศ และโอกาสตางๆ ในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
จากนกกระจอก เทศ 

- การซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ มีความแตกตางกนั โดยผูบริโภคนิยมซ้ือผลิตภัณฑหนังมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ไข ไขมัน และขนตามลาํดับ 

- สถานที่ที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศมีความแตกตางกัน โด
ผูบริโภคจะซื้อที่ หางสรรพสินคามากที่สุด รองลงมาคือ งานแสดงสินคา ฟารมที่เล้ียง
นกกระจอกเทศ ตลาดนัด และตามลําดับ 

- สาเหตุที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆมีความแตกตางกัน โดยซ้ือเพราะความสวยงาม 
รูปแบบ และลวดลายมากทีสุ่ด รองลงมาคือ ซ้ือเพราะตองการใชงาน มีการลดราคา คุณภาพ ตาม
แฟชั่น และซ้ือเพราะเปนยี่หอที่ชอบตามลําดับ 

- ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของผูบริโภคมีความแตกตางกัน โดยสวน
ใหญผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุดคือ ตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว
ตามลําดับ 

- คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยสวนใหญจะมี
คาใชจายอยูในชวง 101 – 1,000 บาท รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 
ต่ํากวา 100 บาท และ มากกวา 10,000 บาทตามลําดับ 

- โอกาสตางๆในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆมีสัดสวนทีแ่ตกตางกัน โดยสวนใหญจะซือ้
ตามความชอบ และโอกาสที่เหมาะสม รองลงมาคือ ซ้ือเมื่อถึงเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ 
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สมมติฐานที ่ 2 ผูบริโภคมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก
นกกระจอกเทศแตกตางกัน 

ผลิตภณัฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน คอื ภูมิลําเนา เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ศาสนา การศึกษา อาชีพ และรายได จะมีพฤตกิรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
โดยมีรายละเอียดของลักษณะทางประชากรศาสตรในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

- ผูบริโภคที่อาศัยในภูมภิาคตางๆ มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศมาบริโภค
แตกตางกันโดย ทุกภาคนยิมบริโภคเนื้อปรุงสุกพรอมรับประทานมากกวาซ้ือเนื้อสดนํามาประกอบ
อาหารเอง ภาคกลางเลือกซื้อเนื้อมารับประทานจาก ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ 
โรงแรม งานแสดงสินคา และ ซุปเปอรมาเก็ต ภาคเหนอืเลือกซื้อเนื้อมารับประทานจากภัตตาคาร/
รานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ งานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ต ภาคอีสานเลือกซื้อ
เนื้อมารับประทานจากภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ งานแสดงสินคา โรงแรม และ
ซุปเปอรมาเก็ต ภาคใตเลือกซื้อเนื้อมารับประทานจากภตัตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ 
งานแสดงสินคา และโรงแรม ผูบริโภคที่อาศัยในภาคกลางจะทานเนื้อนกกระจอกเทศเมื่ออยากทาน
มากที่สุด รองลงมาคือ ทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษ ตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลด
ราคา ผูบริโภคที่อาศัยในภาคเหนือจะทานเนื้อนกกระจอกเทศเมื่อถึงโอกาสพิเศษมากที่สุด 
รองลงมาคือ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ อยากทานก็ทาน และ เมื่อมีการลดราคา ภาคอีสานจะ
ทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษมากที่สุด รองลงมาคือ อยากทานก็ทาน สวนทานเมื่อมีการลดราคา และ
ทานตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศมีสัดสวนนอยที่สุดใกลเคียงกัน สวนภาคใตทานเมื่อถึงโอกาส
พิเศษมากที่สุด รองลงมาคือ ทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ อยากทานก็ทาน และ เมื่อมกีาร
ลดราคา สาเหตุที่ทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่อาศัยในภาคกลางเพราะอยากลองมีมากที่สุด 
รองลงมาคือรสชาด สวนสาเหตุอ่ืนไดแก เพื่อสุขภาพ ความสะดวก และทดแทนเนื้อววัมีจํานวน
นอยมาก ภาคเหนือทานเพราะรสชาดมากที่สุด รองลงมาคือ อยากลอง และความสะดวก สวน
สาเหตุอ่ืนๆมีจาํนวนนอยมาก ไดแกทานเพราะทดแทนเนื้อวัว ราคา และเพื่อสุขภาพ ภาคอีสานทาน
เพราะอยากทานมากที่สุด รองลงมาคือรสชาด สวนสาเหตุอ่ืนมีจํานวนนอยมากไดแก ความสะดวก 
เพื่อสุขภาพ ทดแทนเนื้อววั และราคา สวนภาคใตทานเพราะอยากลอง รองลงมาคือ รสชาด และ
ทดแทนเนื้อววั สวนสาเหตอ่ืุนๆไดแก เพือ่สุขภาพ และราคา มีจํานวนนอยมาก ผูมีอิทธิพลในการ
ทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่อาศัยในภาคกลางคือ ตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และ
ครอบครัว ผูมีอิทธิพลในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่อาศัยในภาคเหนือคือตัวผูบริโภคเอง
มากที่สุด รองลงมาคือ ครอบครัว และเพือ่น/แฟน ภาคอีสานคือตัวผูบริโภคเองมากที่สุด รองลงมา
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คือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว สวนภาคใตคือตัวผูบริโภคเอง รองลงมีจํานวนเทากนัคือ เพื่อน/แฟน 
และครอบครัว สําหรับคาใชจายในการทานผูที่อาศัยในภาคกลาง จะมีคาใชจายในชวง 201 – 500 
บาท มากที่สุด รองลงมาอยูในชวง ไมเกนิ 200 บาท และมากกวา 500 บาท ภาคเหนือมีคาใชจาย
ในชวง 201 – 500 บาทมากที่สุด รองลงมาคือ ไมเกิน 200 บาท ภาคอสีานมีคาใชจายในชวง 201 – 
500 บาทมากที่สุด รองลงมาอยูในชวงไมเกิน 200 บาท และ มากกวา 500 บาท สวนภาคใตจะมี
คาใชจายในชวง 201 – 500 บาท มาก รองลงมามีคาใชจายในชวง ไมเกิน 200 บาท และมากกวา 500 
บาท  

- ผูบริโภคที่เปนเพศชายจะบริโภคเนื้อที่ปรุงสุกพรอมรับประทานนอยกวาเพศหญิง 
แตเพศชายจะซื้อเนื้อสดมาปรุงเองมากกวาเพศหญิง  

- ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวา 31 ป จะเลือกทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด 
รองลงมาคือ ทานตามงานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ต ผูบริโภคที่มีอายใุนชวง 31 – 40 
ป จะทานทีภ่ตัตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมา
เก็ต สวนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป จะเลือกทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ โรงแรม 
ตามงานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต โอกาสในการทานเนื้อนกกระจอกเทศผูที่มีอายุนอยกวา 
31 ป  จะทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษ อยากทานก็ทาน และเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน และทานเมื่อมกีารลดราคานอยที่สุด ผูที่มีอายุในชวง 31 – 40 ป จะเลือกทานเมื่อถึง
โอกาสพิเศษมากที่สุด รองลงมาจะทานเมือ่อยากทาน เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมือ่มี
การลดราคา สวนผูที่มีอายมากกวา 40 ป จะทานเมื่ออยากทานมากที่สุด รองลงมาทานเมื่อเปน
โอกาสพิเศษ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา ผูที่มีอิทธิพลในการทานของผู
ที่มีอายุนอยกวา 31 ป คือตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือเพื่อน/แฟน และครอบครัว ผูที่มีอิทธิพลใน
การทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่มีชวงอายุ 31 – 40 ป มากที่สุดคือตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ 
เพื่อน/แฟน และครอบครัว มีสัดสวนใกลเคียงกัน สวนผูมีอิทธิพลในการทานเนื้อนกกระจอกเทศ
ของผูที่มีอายุมากกวา 40 ป มากที่สุดคือ ตัวผูบริโภคเอง รองลงมาคือ ครอบครัว และเพื่อน/แฟน 

- ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศคือตวั
ผูบริโภคเอง รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน และครอบครัว สวนผูที่แตงงานแลว หรือเคยแตงงานแลว ตัว
ผูบริโภคเองจะมีอิทธิพลตอตัวผูบริโภคเองมากที่สุด รองลงมาคือ ครอบครัว และเพือ่น/แฟน  

- ผูบริโภคที่นับถือศาสนาพุทธ จะทานเมื่ออยากทาน และเมื่อถึงโอกาสพิเศษมี
สัดสวนใกลเคียงกัน รองลงมาคือทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมกีารลดราคา ผูที่
นับถือศาสนาคริสต  จะทานเมือ่อยากทานมากที่สุด รองลงมาคือทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศ สวนผูที่นบัถือศาสนาอิสลาม สวนใหญจะทานเมือ่ถึงโอกาสพิเศษ รองลงมาจะ
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ทานเมื่อมีเทศกสลเนื้อนกกระจอกเทศ เมือ่อยากทาน และเมื่อมีการลดราคา สาเหตใุนการทานเนือ้
นกกระจอกเทศของผูที่นับถือศาสนาพุทธสวนใหญจะทานเพราะอยากลอง รองลงมาคือ รสชาด  
และความสะดวก สวนสาเหตุอ่ืนๆมีสัดสวนใกลเคียงกัน ไดแก ทดแทนเนื้อววั เพือ่สุขภาพ และ
ราคา ผูที่นับถือศาสนาคริสตสวนใหญทานเพราะอยากลอง รองลงมาทานเพราะรสชาด สวนผูที่นับ
ถือศาสนาอิสลามสวนใหญทานเพราะอยากลอง รองลงมาทานเพราะรสชาด ทดแทนเนื้อววั เพือ่
สุขภาพ และความสะดวก 

- ผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จะทานทีภ่ัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมา
จะทานที่โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต ผูที่มีการศึกษาในระดับปรญิญาตรีจะเลือก
ทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาทานที่โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต 
สวนผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญทานทีภ่ัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาทาน
ที่โรงแรม และงานแสดงสินคา  

- นักศึกษาจะทานที่ภัตตาคาร/รานอาหารมากที่สุด รองลงมาทานที่ งานแสดงสินคา 
และซุปเปอรมาเก็ต ผูที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตวั สวนใหญจะทานทีภ่ัตตาคาร/รานอาหาร  
รองลงมาคือ โรงแรม ตามงานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต ผูที่มีอาชีพรับราชการ และ วิสาหกิจ 
สวนใหญเลือกรับประทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร รองลงมาคือ งานแสดงสินคา โรงแรม และ
ซุปเปอรมาเก็ต  สวนผูที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทสวนใหญทานที่ภัตตาคารรานอาหาร 
รองลงมาตามที่โรงแรมและงานแสดงสินคา สําหรับสาเหตุในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูที่มี
อาชีพนักศึกษาสวนใหญทานเพราะอยากลอง รองลงมาคือรสชาด และความสะดวก ผูที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัวทานเพราะอยากลองเปนสวนใหญ รองลงมาคือรสชาดและทดแทนเนื้อววั สวน
สาเหตุอ่ืนมีสัดสวนใกลเคียงกันไดแก ความสะดวก เพื่อสุขภาพ และราคา ผูที่ประกอบอาชีพ
รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ สวนใหญทานเพราะอยากลอง รองลงมาคือรสชาด สวนสาเหตุอ่ืนมี
สัดสวนใกลเคียงกันไดแก ความสะดวก ทดแทนเนื้อววั และเพื่อสุขภาพ สวนอาชีพพนักงานบรษิทั 
สวนใหญทานเพราะอยากลอง รองลงมาคือรสชาด สวนสาเหตุอ่ืนมีสัดสวนใกลเคียงกันไดแก 
ทดแทนเนื้อววั ความสะดวก เพื่อสุขภาพ และราคา  

- พฤติกรรมการเลือกรานคาของผูที่มีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท สวนใหญจะ
เลือกทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร รองลงมาทานที่งานแสดงสินคา โรงแรม และซุปเปอรมาเก็ต ผูที่มี
รายไดในชวง 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร รองลองมาทานที่
โรงแรม งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต สวนผูที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท สวนใหญทานที่
ภัตตาคาร/รานอาหาร รองลงมาทานที่ โรงแรม สวนสถานที่อ่ืนๆมีสัดสวนใกลเคยีงกัน ไดแก ตาม
งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต โอกาสในการทานเนื้อนกกระจอกเทศของผูมีรายไดชวง 8,000 
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– 10,000 บาท สวนใหญทานเมื่อมีโอกาสพิเศษ รองลงมาทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ 
อยากทาน และเมื่อมีการลดราคาตามลําดับ ผูที่มีรายไดในชวง 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญจะ
ทานเมื่ออยากทาน รองลงมาคือเมื่อมีโอกาสพิเศษ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และ เมื่อมีการ
ลดราคา สวนผูที่มีรายดายมากกวา 30,000 บาท สวนใหญจะทานเมื่ออยากทานก็ทาน รองลงมาคือ
เมื่อมีโอกาสพิเศษ เมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ และเมื่อมีการลดราคา คาใชจายของผูที่มีรายได
ในชวง 8,000 – 10,000 บาท คือไมเกิน 200 บาท มากทีสุ่ด รองลงมามีคาใชจายประมาณ 201 – 500 
บาท และ มากกวา 500 บาท สวนผูที่มีรายไดในชวง 10,001 – 30,000 บาทสวนใหญมีคาใชจาย
ในชวง 201 – 500 บาท รองลงมามีคาใชจายในชวง ไมเกิน 200 บาท และมากกวา 500 บาท สวนผูที่
มีรายไดมากกวา 30,000 บาท สวนใหญจะมีคาใชจายในชวง 201 – 500 บาท รองลงมามีคาใชจาย
ในชวงมากกวา 500 บาท และไมเกนิ 200 บาท  

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 
ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรทางดาน ภูมลํิาเนา อาย ุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ และรายไดแตกตางกนั จะมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 
โดยมีรายละเอียดของลักษณะทางประชากรศาสตรในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

- ผูที่อาศัยในภาคกลางจะมีคาใชจายสวนใหญอยูในชวง 101 – 1,000 บาท รองลงมา
อยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาท สวนคาใชจายอ่ืนๆมีสัดสวนเล็กนอย
เทากันคือ ต่ํากวา 100 บาท และมากกวา 10,000 บาท ผูที่อาศัยในภาคเหนือสวนใหญมีคาใชจาย
ในชวง 1,001 – 5,000 บาท รองลงมาคือ 101 – 1,000 บาท ผูที่อาศัยในภาคอีสานสวนใหญจะมี
คาใชจายในชวง 101 – 1,000 บาท รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท และต่าํกวา 100 บาท 
สวนคาใชจายในชวง 5,001 – 10,000 บาท และ มากกวา 10,000 บาท มีสัดสวนนอยที่สุดเทากัน 
สวนผูที่อาศัยในภาคใตสวนใหญมีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท สวนคาใชจายในชวง 101 – 
1,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาทมีสัดสวนนอยที่สุดเทากัน  

- ผูที่มีอายุนอยกวา 31 ป จะเลือกซื้อผลิตภัณฑตามงานแสดงสินคามากที่สุด รองลงมา
ซ้ือตามหางสรรพสินคา และ ตลาดนัดมสัีดสวนเทากนั และซ้ือตามฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ
นอยที่สุด ผูทีม่ีอายุในชวง 31 – 40 ป สวนใหญจะเลือกซื้อตามหางสรรพสินคา รองลงมาซื้อตาม
งานแสดงสินคา ฟารมที่เล้ียง และตลาดนกัตามลําดับ สวนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป จะเลือกซื้อตาม
หางสรรพสินคาเปนสวนใหญ รองลงมาคืองานแสดงสนิคา ฟารมที่เล้ียง และตลาดนัด  

- พฤติกรรมในการเลือกรานคาในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืน ของผูที่มีสถานภาพสมรสโสด
สวนใหญจะซือ้ที่หางสรรพสินคา รองลงมาซื้อที่งานแสดงสินคา ตลาดนัด และฟารมที่เล้ียง
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นกกระจอกเทศตามลําดับ สวนผูที่แตงงานแลว หรือผูที่เคยแตงงานแลวนยิมซ้ือที่หางสรรพสินคา 
รองลงมาซื้อที่งานแสดงสินคา ฟารมที่เล้ียง และตลาดนดัตามลําดับ 

- เหตุผลในการเลือกซื้อของนักศึกษาคือ ความสวยงาม และซ้ือตามแฟชั่นมีสัดสวน
เทากัน ผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตวัสวนใหญจะเลือกซื้อเพราะความสวยงาม รองลงมาซื้อเพราะ
ตองการใชงาน และคณุภาพ สวนเหตุผลที่ซ้ือเพราะตามแฟชั่น และมีการลดราคา มีสัดสวนเทากนั 
ผูประกอบอาชีพเจาหนาที่รัฐบาลสวนใหญจะซื้อเพราะความสวยงาม รองลงมาซื้อเพราะตองการใช
งาน มีการลดราคา คุณภาพ ยีห่อ และตามแฟชั่นตามลําดบั สวนผูประกอบอาชีพพนกังานบริษัทซื้อ
เพราะความสวยงามมากที่สุด รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน คุณภาพ และมีการลดราคา
ตามลําดับ 

- สาเหตุในการซื้อของผูที่มีรายไดในชวง 8,000 – 10,000 บาท สวนใหญซ้ือเพราะมี
การลดราคา รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน สวนยีห่อ และคุณภาพมีสัดสวนเทากนั เหตุผลอ่ืนๆ
ไดแก ความสวยงาม และแฟชั่นมีสัดสวนนอยที่สุดเทากัน สําหรับผูที่มีรายไดในชวง 10,001 – 
30,000 บาท สวนใหญจะซื้อเพราะความสวยงาม รองลงมาซื้อเพราะตองการใชงาน สวนซื้อเพราะมี
การลดราคา และคุณภาพมสัีดสวนเทากนั เหตุผลเพราะซื้อตามแฟชัน่มีนอยที่สุด สวนผูที่มีรายได
มากกวา 30,000 บาท สวนใหญซ้ือเพราะความสวยงาม รองลงมาคือตองการใชงาน ซ้ือเพราะมกีาร
ลดราคา และคุณภาพมีสัดสวนนอยที่สุด คาใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของผูที่มีรายได 
8,000 – 10,000 บาท สวนใหญจะอยูในชวง 101 – 1,000 บาท รองลงมาอยูในชวง 1,001 – 5,000 
บาท และ ต่ํากวา 100 บาท ผูทีมีรายได 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมีคาใชจายอยูในชวง 1,001 
– 5,000 บาท รองลงมาอยูในชวง 101 – 1,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท สวนคาใชจายในชวงต่ํา
กวา 100 บาท และ มากกวา 10,000 บาท มีสัดสวนนอยที่สุดเทากนั สําหรับผูทีม่ีรายไดมากกวา 
30,000 บาท สวนใหญจะมีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท รองลงมาคือผูมีรายไดในชวง 101 – 
1,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาท สวนคาใชจายในชวงต่ํากวา 100 บาท และมากวา 10,000 บาท 
มีสัดสวนนอยที่สุด 
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สมมติฐานที ่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก
นกกระจอกเทศ 

ผลิตภณัฑเนื้อนกกระจอกเทศ 
ดานผลิตภัณฑ สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศทางดานสถานที่ซ้ือเนื้อ 

โอกาสในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อดังนี ้
- กลุมภัตตาคาร/รานอาหาร ใหความสําคญัทางดานผลิตภัณฑมากกวากลุมที่เลือกซื้อ

ที่งานแสดงสนิคา และซุปเปอรมาเก็ต กลุมโรงแรม ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑมากกวากลุมที่
เลือกซื้อที่งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต 

- กลุมที่ซ้ือเมื่อมีการลดราคาใหความสําคญัทางดานผลิตภัณฑนอยกวากลุมที่เลือกซื้อ
เมื่อมีโอกาสพิเศษ และอยากทานก็ทาน 

- กลุมที่ซ้ือที่ราคาต่ํากวา 201 บาท ใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑตางกับกลุมที่
เลือกซื้อที่ราคา 201 – 500 บาท โดยใหความสําคัญนอยกวา แตใหความสําคัญมากกวากลุมที่ซ้ือที่
ราคามากกวา 500 บาท 

ดานราคา ไมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ 
ดานการจัดจําหนาย สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศทางดานสถานทีซ้ื่อ

เนื้อ และเหตุผลในการซื้อดังนี้  
- กลุมที่ซ้ือที่ภัตตาคาร/รานอาหาร ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน

การจัดจําหนายนอยกวากลุมที่เลือกซื้อที่โรงแรม แตใหความสําคัญมากกวากลุมที่ซ้ือที่ซุปเปอรมา
เก็ต กลุมที่ซ้ือที่โรงแรม ใหความสําคญัตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายมากกวา
กลุมที่เลือกซื้อที่งานแสดงสินคา และซุปเปอรมาเก็ต กลุมที่ซ้ือที่งานแสดงสินคา ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายมากกวากลุมที่เลือกซื้อที่ซุปเปอรมาเก็ต  

- กลุมที่ซ้ือเพราะทดแทนเนื้อวัว กับกลุมที่ซ้ือเพราะรสชาด ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายมากกวากลุมที่อยากลอง กลุมที่ซ้ือเพราะอยากลองให
ความ สําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการจดัจําหนาย นอยกวากลุมที่ซ้ือเพราะความสะดวก 
โดยใหความสาํคัญนอยกวา 

ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศทางดาน
ลักษณะเนื้อทีท่าน สถานที่ซ้ือเนื้อ โอกาสในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อดังนี้ 

- กลุมที่ซ้ือเนื้อปรุงสุก ใหความสําคัญตอการสงเสริมการตลาดนอยกวากลุมที่ซ้ือเนื้อ
สด และนํามาปรุงเอง  
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- กลุมที่ซ้ือที่ภัตตาคาร/รานอาหาร ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดนอยกวากลุมที่ซ้ือที่โรงแรม และงานแสดงสินคา  

- กลุมที่ซ้ือตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ มากกวากลุมที่เลือกซื้อเมื่อมีโอกาสพิเศษ และอยากทานก็ทาน 

- กลุมที่มีคาใชจายต่ํากวา 201 บาท และ 201 – 500 บาท ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการจัดจําหนายมากกวากลุมที่มคีาใชจายมากกวา 500 บาท  

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 
ดานผลิตภัณฑ สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระจอกเทศทางดาน

สถานที่ซ้ือ เหตุผลในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อดังนี ้
- กลุมที่ซ้ือที่ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑนอยกวากลุมที่ซ้ือที่ตลาดนัด  
- กลุมที่ซ้ือเพราะความสวยงาม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑมากกวากลุมที่ซ้ือเพราะมีการลดราคา และคุณภาพ 
- กลุมที่ซ้ือที่ราคาต่ํากวา 100 บาท ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑนอยกวากลุมที่ซ้ือที่ราคา 1,001 – 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท และมากกวา 10,000 
บาท กลุมที่ซ้ือที่ราคา 101 – 1,000 บาท ใหความสําคญัตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ
นอยกวากลุมที่ซ้ือที่ราคา 1,001 – 5,000 บาท 

ดานราคา และการจัดจําหนาย ไมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระ 
จอกเทศ 

ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆของนกกระจอก 
เทศเพียงดานเดียวคือ คาใชจายในการซื้อดงันี้ 

- กลุมที่ซ้ือที่ราคาต่ํากวา 100 บาท ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดนอยกวากลุมที่ซ้ือที่ราคา 1,001 – 5,000 บาท กลุมที่ซ้ือที่ราคา 101 – 1,000 
บาท ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการตลาดนอยกวากลุมที่ซ้ือที่ราคา 1,001 – 
5,000 บาท 
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อภิปรายผล 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่  1 พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ

จากนก กระจอกเทศแตกตางกัน 
เนื้อนกกระจอกเทศ 
เนื่องจากเนื้อนกกระจอกเทศยังไมมีการวางขายในรูปแบบเนื้อสดมากเทาใดนัก 

ผูบริโภคสวนใหญจึงรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศที่ปรุงสุก มากกวาซ้ือเนื้อสดเพื่อนํามา
ประกอบอาหารเอง โดยสวนใหญจะซื้อเนือ้นกกระจอกเทศไดจาก ภตัตาคาร/รานอาหารตางๆ และ
มีคาใชจายประมาณ 201 – 500 บาท ซ่ึงสถานที่เหลานี้จะขายกันที่ราคานี้ สวนสถานที่อ่ืนๆ ที่หาซือ้
เนื้อนกกระจอกเทศมารับประทานได ไดแก โรงแรม งานแสดงตางๆ และซุปเปอรมาเก็ต ผูบริโภค
สวนใหญจะทานเนื้อนกกระจอกเทศเมื่อถึงโอกาสพิเศษตางๆ เชน วันเกิด วนัครบรอบตางๆ 
เทศกาลตางๆ เพราะเนื้อนกกระจอกเทศนั้นยังมีราคาแพงอยู ผูบริโภคจึงยังไมนยิมรับประทานกัน
บอยๆไดเทาเนื้อหมู หรือเนื้อวัว และจะทานเมื่ออยากทาน โดยใหเหตุผลในการทานเพราะอยาก
ทดลองทานดู โดยสวนใหญแลวจะทานเพยีงครั้งเดียว เพราะถือวาไดลองล้ิมรสชาดก็พอแลว  และ
การลองแตละครั้งสวนใหญผูบริโภคจะตดัสินใจเลือกเองวาจะทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ทําจากนกกระจอกเทศ ไดแก หนัง ขน ไข และไขมัน แตผลิตภัณฑที่

ไดรับความนยิมจากผูบริโภคมากที่สุดคือ หนัง รองลงมาคือ ไข ไขมัน และขนตามลําดับ ที่เปน
เชนนี้เพราะผลิตภัณฑที่ทําจากหนัง และไขสามารถหาซื้อไดงายที่สุด ซ่ึงจะพบวาวางขายกนัอยู
บอยๆ ตามหางสรรพสินคา และงานแสดงสินคาตางๆ ซ่ึงราคาจําหนายจะอยูที่ประมาณ 101 – 
5,000 บาท แลวแตวาเปนผลิตภัณฑอะไร อยูในเกรดไหน แตการที่ราคาแพงจึงเปนของที่จับตองได
ยาก ผูที่ซ้ือสวนใหญมักจะเปนพวกที่มีรายไดสูง และซ้ือเพราะความสวยงาม รูปแบบ และลวดลาย 
หรือซ้ือเพราะตองใชงาน ถาเปนเปลือกไขแกะสลัก หรือเพนทลายก็มักจะซ้ือกันเพราะความ
สวยงามของลวดลายเปนหลัก แตถาเปนพวกเครื่องหนงั ก็มักจะซื้อเพราะตองการใชงาน เพราะ
เครื่องหนังนกกระจอกเทศมคีวามทนทานมากกวาหนังสัตวชนิดอืน่ๆ และสวนใหญจะซื้อตาม
ความชอบไมไดเฉพาะเจาะจงวาจะตองซื้อเมื่อไหร อยากได ลวดลายถูกใจก็ซ้ือเลย โดยผูที่มี
อิทธิพลก็จะเปนตัวผูบริโภคเอง เพราะสวนใหญเลือกซื้อเพราะความชอบสวนตัว 
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ผูบริโภคมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน  
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศแตกตางกัน 

เนื้อนกกระจอกเทศ 
จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาอยูในภาคใต จะมีสัดสวนใน

เหตุผลของการทางเนื้อนกกระจอกเทศเพราะทดแทนเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ มากกวาผูที่อาศัยใน
ภูมิลําเนาอื่นๆ อยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เพราะภาคใตนับถือศาสนาอิสลามซึ่งไมบริโภคเนื้อหมู จึงหนั
มาบริโภคเนื้อนกกระจอกเทศแทน สวนผูบริโภคบางคนที่มีความเชื่อบางอยาง หรือใหเหตุผลที่ไม
ทานเนื้อววัวา กลัวติดโรคระบาดจากสัตว จะไมรับประทานเนื้อวัว ก็จะหันมารบัประทานเนื้อ
นกกระจอกเทศแทนเชนเดยีวกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปในบทความของ สวัสดิ ์ ธรรมบุตร (2544) เร่ือง 
นกกระจอกเทศ กับแผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบับที่ 9 วา พบปญหาโรคระบาดในสัตวใหญชนิดอืน่ๆ 
ไมวาจะเปนโรค Anthrax โรค Mad cow ที่ติดตอถึงผูบริโภค และมกีารแพรระบาดอยูเสมอ ทําให
ผูบริโภคเลิกรับประทานเนื้อวัว จึงนาจะเปนโอกาสดีสําหรับเนื้อนกกระจอกเทศทีเ่ปนสัตวเนื้อแดง 
เหมือนเนื้อสัตวใหญ และเนือ้นกกระจอกเทศสามารถบริโภคไดทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาต ิศาสนา 

เพศหญิงซ้ือเนือ้ปรุงสุกมากกวาเพศชาย เพราะเพศหญิงชอบรับประทานอะไรที่งายๆ 
สําเร็จรูป แตเพศชายจะซื้อเนื้อสด และนาํมาปรุงเองมากกวาเพศหญิง ผูที่มีอายุนอยกวา 30 ป จะ
ทานเนื้อนกกระจอกเทศมากกวาชวงอายุอ่ืนๆ อาจเพราะผูที่มีอายใุนชวงนี้เปนผูที่เริ่มตนทํางาน 
รายไดจึงไมมากนัก แตผูที่อายุมากกวา 30 ป ขึ้นไปจะทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร หรือโรงแรมเปน
สวนใหญ เพราะรายไดเร่ิมสูงขึ้น  ทุกชวงอายุสวนใหญจะมีผูที่มีอิทธิพลในการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศคือ ตัวผูบริโภคเอง แตชวงอายุมากกวา 40 ปขึ้นไปจะมผูีที่มีอิทธิพลอันดับถัดมาคือ 
ครอบครัว ตางจากชวงอายอ่ืุนที่จะเปนเพือ่น/แฟน ทั้งนีเ้พราะชวงอายมุากกวา 40 ปขึ้นไปเปนชวง
อายุที่มีครอบครัวแลว ครอบครัวจึงมีอิทธิพลสูงในการตัดสินใจ เชนเดี่ยวกบัผูที่มีสถานะภาพ 
แตงงาน/เคยแตงงานมาแลว จะมีผูที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเนื้อนกกระจอกเทศคือ ครอบครัว  สูง
กวาผูที่มีสถานะภาพโสด ผูที่นับถือศาสนาอิสลามจะมสัีดสวนของผูที่รับประทานเนื้อนกกระจอก 
เทศเพื่อทดแทนเนื้อหมู/ววั มากกวาศาสนาอื่นอยางเหน็ไดชัด ผูที่สําเร็จการศึกษาตัง้แตปริญญาตรี
ขึ้นไปจํานยิมรับประทานเนือ้นกกระจอกเทศที่ภัตตาคาร/รานอาหาร และโรงแรมมากกวาผูที่สําเรจ็
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อาจเปนเพราะผูที่สําเร็จการศึกษาสูงจะมีรสนิยมสูงกวา ผูที่มีการศึกษา
ต่ํากวา สวนผูที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี จะนิยมทานเนื้อนกกระจอกเทศทีง่านแสดงสินคา
มากกวา ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และพนกังานบริษัทจะมีรายไดมากกวาผูที่ทํางานรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนกัศึกษา จึงเลอืกรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศที่ภัตตาคาร/รานอาหาร 
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และโรงแรมมากกวา สวนผูที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักศกึษาจะทานที่งานแสดงสินคา
มากกวา ผูทีม่ีรายไดตั้งแต 10,001 ขึ้นไป จะนยิมรับประทานเนือ้นกกระจอกเทศที่ภัตตาคาร/
รานอาหาร และโรงแรมมากกวาผูที่มีรายได 8,000 – 10,000 บาท เพราะตามสถานที่เหลานี้จะมี
คาใชจายสูง สวนผูที่มีรายได 8,000 – 10,000 บาท จะทานที่งานแสดงสินคา มากกวาผูที่มีรายได
มากกวา 10,001 บาท ขึ้นไป ซ่ึงผูที่มีรายได 8,000 – 10,000 บาทจะมีคาใชจายสวนใหญในการทาน
ตอคร้ังไมเกิน 200 บาท สวนผูที่มีรายได 10,001 บาทขึ้นไป มีคาใชจายในชวง 201 – 500 บาทเปน
สวนใหญ 

ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปในบทความของ ธนพันธุ เมธาพิทักษ (2544) เร่ือง การเลี้ยง
นกกระจอกเทศวา เนื้อนกกระจอกเทศนั้น 1 กิโลกรัม มีมูลคาประมาณ 500 บาท นับวามีราคาแพง
มาก ผูที่นิยมชมชอบเนื้อนกกระจอกเทศก็จะตองชอบจริงๆ จึงจะไดล้ิมรสอาหารจานเด็ดจาก
นกกระจอกเทศนี้ดวย  

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
ผูบริโภคทั้ง 4 ภาค มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนกกระจอกเทศอยูในชวง

ราคา 101 – 5,000 บาท ผูที่มีอายุนอยกวา 31 ป สวนใหญมักจะซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากงานแสดง
สินคา แตผูที่มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป จะซือ้ที่หางสรรพสินคาเปนสวนใหญ ทั้งนีน้าจะเปนเพราะผูที่
มีอายุนอยกวา 31 ป เปนวัยที่เร่ิมทํางาน รายไดยังไมมากนัก จึงซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆทีง่านแสดงสินคา
ซ่ึงราคาจะต่ํากวาหางสรรพสินคา ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตวัจะซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆเพราะความ
สวยงาม รูปแบบ และลวดลาย เปนสัดสวนที่สูงมากกวาผูประกอบอาชีพอ่ืน เนื่องจากอาชีพนีเ้ปน
อาชีพที่มีรายไดสูงที่สุด จึงตัดสินใจซื้องายกวาอาชีพอ่ืน โดยเลือกที่ความสวยงามมากกวาเหตุผล
อ่ืนๆ และมีคาใชจายอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท สวนอาชีพอ่ืนไดแก รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบรษิทั จะมีเหตผุลในการซื้ออันดับแรกเพราะความสวยงาม รูปแบบ และลวดลาย
เชนเดยีวกัน แตไมสูงเทากับผูที่ประกอบธุรกิจสวนตวั และมีคาใชจายในชวง 101 – 1,000 บาท ผูที่
มีรายไดตั้งแต 10,001 บาทขึ้นไป จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศงายกวา ผูทีม่ี
รายไดต่ํากวา 10,001 บาท โดยมีเหตุผลในการซื้อเพราะ ความสวยงาม รูปแบบ และลวดลายเปน
สวนใหญ แตผูที่มีรายไดต่าํกวา 10,001 บาท จะซือ้เพราะมีการลดราคาเปนเหตุผลแรก สวน
คาใชจายของผูที่มีรายไดต่ํากวา 10,001 บาท จะอยูในชวง 101 – 1,000 บาท แตของผูที่มีรายไดสูง
กวา 10,001 บาท จะมีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท 
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ 

เนื้อนกกระจอกเทศ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ ซ่ึงไดแก คุณภาพ รูปแบบ และความ

สวยงามของบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระ 
จอกเทศทางดานสถานที่ซ้ือเนื้อ โอกาสในการซื้อเนื้อ และคาใชจายในการซื้อเนื้อ ซ่ึงจะเหน็ไดจาก
การที่ไดแบงกลุมของรานอาหารที่จําหนายเนื้อนกกระจอกเทศ ในกลุมของภัตตาคาร/รานอาหาร 
และโรงแรม จะใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑมากกวากลุมที่ทานที่งานแสดงสินคา เพราะ
ภัตตาคาร/รานอาหาร และโรงแรม เปนสถานที่ที่ใชเนื้อคุณภาพ คดัเกรดวัตถุดิบซ่ึงนํามาประกอบ
อาหารกอนจะเสริฟ สวนงานแสดงสินคา คุณภาพของเนื้อที่นํามาเปนวัตถุดิบนัน้ยงัไมดีเทียบเทา
รานอาหารตางๆ และผูบริโภคยอมที่จะคาดหวังคณุภาพจากภัตตาคาร/รานอาหาร และโรงแรม
มากกวา 

ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปในบทความของ มนตรี ตรีชารี (2544) เร่ือง ผลผลิต และ
ผลิตภัณฑนกกระจอกเทศวา เนื้อนกกระจอกเทศขายไดกิโลกรัมละ 400 – 500 บาท โดยเฉลี่ย แต
ตองแบงเนื้อออกเปนเกรด ถาเปนเกรดเอ ราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 600 – 800 บาท สงขายตาม
โรงแรม หรือรานอาหารที่หรูหรา เนื้อเกรดบีราคากิโลกรัมละ 300 – 400 บาท และเศษเนื้อราคา
กิโลกรัมละ 150 – 200 บาท สงขายตามรานอาหารทั่วๆไป ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัเนื้อโคขุนชั้นดี
แลวราคาไมแตกตางกัน 

ทางดานโอกาสในการทานเนื้อนกกระจอกเทศ ผูที่ทานเมื่อมีการลดราคาจะให
ความสําคัญทางดานคุณภาพ และรูปแบบของผลิตภัณฑนอยที่สุด เพราะผูบริโภคเขาใจวาของทีม่ี
การลดราคาจะมีคุณภาพดอยกวาของที่ไมไดลดราคา สวนผูที่ทานตามรานเมื่อมีเทศกาลเนื้อ
นกกระจอกเทศจะคาดหวังวาจะไดทานเนือ้ที่มีคุณภาพด ีเนื่องจากเปนชวงเทศกาล มโีปรโมชั่น  จึง
ใหความสําคญักับคุณภาพมากกวา สวนผูที่ทานเมื่อถึงโอกาสพิเศษ และผูที่ทานเมือ่อยากจะทานก็
ทาน จะใหความสําคัญทางดานคุณภาพไวสูงเชนกัน เพราะผูบริโภค 2 กลุมนี้มีการเลือกสรรรานคา
ที่จะใชบริการอยางดีกอนลงมือบริโภคเนื้อนกกระจอกเทศ ดวยเหตผุลที่วาคุณภาพจะแปรผันไป
ตามราคาของสินคา ทําใหพบวาผูบริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศราคาถูก คือนอยกวา 
201 บาท จะใหความสําคัญทางดานผลิตภณัฑนอยกวาผูบริโภคที่ซ้ือที่ราคาตั้งแต 201 บาท ขึ้นไป  
สวนผูที่ซ้ือผลิตภัณฑเนื้อที่ราคามากกวา 500 บาทขึ้นไป จะใหความสําคัญทางดานคุณภาพมาก
ที่สุด ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้มักจะทานทีภ่ัตตาคาร/รานอาหาร และโรงแรมเปนสวนใหญ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจดัจําหนาย ซ่ึงไดแก ปริมาณรานคา และความ
สะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเนื้อนกกระจอกเทศ มผีลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อนกกระจอกเทศ
ทางดานสถานที่ซ้ือ และเหตผุลในการซื้อ เนื่องจากปริมาณรานคาที่ขายเนื้อนกกระจอกเทศยังมีอยู
ไมมากนกั ทําใหผูบริโภคที่ช่ืนชอบรสชาดของเนื้อนกกระจอกเทศใหความสําคัญกับปจจยัสวน
ประสมทางดานการจัดจําหนายอยูในเกณฑมาก เพราะคดิวาถาสามารถซื้อไดงายขึ้น หรือมีรานขาย
มากกวานี้กจ็ะสามารถซื้อเนื้อมาบริโภคไดบอยขึ้น 

ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปในบทความของ สวัสดิ ์ ธรรมบุตร (2544) เร่ือง 
นกกระจอกเทศ กับแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบับที่ 9 วา ป 2543 มีเนื้อนกกระจอกเทศออกสูตลาดเฉลี่ย
เดือนละ 456 กิโลกรัม และมีแนวโนมสูงขึ้นเปนเดือนละ 760 กิโลกรัม จนถึงส้ินป 2543 ซ่ึงเปน
จํานวนไมมากนัก จึงหาซื้อยาก และไมมวีางขายทั่วไปเหมือนสัตวชนิดอ่ืนๆ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงไดแก การจัดงานแสดง
สินคา การโฆษณา ประชาสัมพันธ และรายการสงเสริมการขายตางๆ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อ
นกกระจอกเทศทางดานสถานที่ซ้ือเนื้อ โอกาสในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อ จะเห็นไดวาตาม
สถานที่ซ้ือที่เปนงานแสดงสินคาตางๆ เปนการจัดรายการสงเสริมการขายของผูประกอบการ ทําให
ผูที่เลือกทานที่งานแสดงสนิคา และโรงแรมใหความสําคัญทางดานการสงเสริมการตลาดมากกวาผู
ที่ทานที่สถานที่อ่ืน สวนซุปเปอรมาเก็ตจะใหความสาํคัญทางดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุด 
อาจเปนเพราะตามซุปเปอรมาเก็ตยังไมคอยมีการนําเนื้อนกกระจอกเทศเขามาจําหนายมากนัก 
เชนเดยีวกับผูที่ทานเมื่อมีเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศจะใหความสําคญักับการสงเสริมการตลาด
มากที่สุด รองลงมาก็คือทานเมื่อมีการลดราคา สวนผูที่อยากทานกท็านจะใหความสําคัญทางดาน
การสงเสริมการตลาดนอยทีสุ่ด ทางดานคาใชจายจะเห็นวาผูที่มีคาใชจายในการทานเนื้อนกกระ 
จอกเทศสูง จะใหความสําคญักับรายการสงเสริมการขายนอยกวาผูที่มคีาใชจายนอยกวา ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูทีม่ีคาใชจายสูงสวนใหญเปนผูที่มีรายไดมาก จึงไมไดสนใจรายการสงเสริมการขาย
เทาใดนกั ผิดกับผูที่มีคาใชจายในการทานนอยกวา มักจะเปนผูทีม่ีรายไดต่ํากวา การสงเสริม
การตลาด เชน การลดราคา การจัดงานแสดงสินคาจึงเปนที่สนใจของผูที่มีรายไดต่ํากวา 

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ ซ่ึงไดแก คุณภาพ รูปแบบ และความ

สวยงามของบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑอ่ืนๆจากนกกระจอกเทศ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ทางดานสถานที่ซ้ือ เหตุผลในการซื้อ และคาใชจายในการซื้อ ผูที่ซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากตลาด
นัดตางๆ จะใหความสําคัญดานคุณภาพมากกวาผูที่ซ้ือจากสถานที่อ่ืนๆ ซ่ึงสังเกตไดจากการที่ตลาด
นัดสมัยนี้มีมากมาย ผูทีน่ิยมการชอปปงสวยใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงเปนกลุมที่มีการซื้อที่เปรียบเทียบ
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สินคา มีการคิดคํานวณกอนการซื้อวาซ้ือที่ไหนจะไดของดีกวา ในราคาที่ตัวเองกําหนดไว ซ่ึงตาง
จากผูที่ซ้ือที่หางสรรพสินคา และฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ เพราะตามสายตาของผูบริโภคสวน
ใหญ สถานที่สองแหงนี้เปนสถานที่ขายสินคาที่มีคุณภาพ การเลือกซื้อจึงใหความสําคัญทางดาน
คุณภาพนอยกวาการซื้อที่ตลาดนัด สวนผูที่ซ้ือเพราะความสวยงาม และตามแฟชั่นกจ็ะให
ความสําคัญทางดานผลิตภัณฑมากกวากลุมอ่ืนๆ อาจเปนเพราะผูบริโภคกลุมนีดู้ที่รูปแบบของ
ผลิตภัณฑเปนปจจัยหลักในการซื้อ ถารูปแบบสวย ถูกใจ ไมตกยุคกจ็ะตัดสินใจซือ้เลย แตผูที่ซ้ือ
เพราะตองการใชงาน และซ้ือเพราะคุณภาพของสินคานั้นเปนกลุมที่ใหความสําคัญรองลงมา 
เพราะวาผูบริโภคตองการนําไปใชงาน จึงตองเลือกคุณภาพมากกวาเหตุผลอ่ืน สวนผูที่ซ้ือเพราะมี
การลดราคาก็จะสนใจสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑนอยทีสุ่ด อาจเปนเพราะเห็นวามี
การลดราคาแลว ถาสินคาถูกใจรูปแบบสวยพอใชก็จะซือ้เลย จากขอมลูที่ไดพบวาผูที่มีรายไดมาก ก็
จะมีคาใชจายในการซื้อสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหสินคาที่ราคามากกวา 10,000 บาท ผูบริโภคให
ความสําคัญทางดานผลิตภัณฑมากเปนพิเศษ และลดหลัน่กันลงมาเรื่อยๆ จนถึงสินคาที่ราคาต่ํากวา 
100 บาท ความสําคัญทางดานผลิตภัณฑจะนอยที่สุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงไดแก การจัดงานแสดง
สินคา การโฆษณา ประชาสัมพันธ และรายการสงเสริมการขายตางๆ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ทางดานคาใชจายในการซือ้ โดยผูที่มีคาใชจายในชวง 1,001 – 5,000 บาท สวนใหญ
แลวเปนพวกที่มีรายไดในระดับปานกลาง จะใหความสําคัญทางดานการสงเสริมการขายมากทีสุ่ด 
เพราะผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมที่ใชการตัดสินใจในการซื้อมาก เพือ่ใหคุมคากับเม็ดเงินที่เสียไป 
สวนผูที่มีคาใชจายนอยที่สุด สวนใหญจะเปนผูที่มีรายไดนอย และมักประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกจิ และผูที่มีคาใชจายมากที่สุด สวนใหญจะเปนผูที่มีรายไดมาก ซ่ึงจากการสํารวจมักมี
อาชีพธุรกิจสวนตัว หรือลูกจางบริษัทเอกชนตางๆ ที่ใหเงินเดือนสูง ผูบริโภคสองกลุมนี้จะให
ความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดนอยมาก เพราะกลุมแรก คือกลุมที่มีรายไดนอย จริงๆแลวให
ความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด แตดวยรายไดที่จํากัดจึงไมสามารถที่จะตอบสนองความ
ตองการของตัวเองได เพราะไมมีทางเลือกนั่นเอง จึงจาํเปนตองบริโภคผลิตภัณฑที่มีราคายอมเยาว
กวา สวนกลุมที่สอง เปนกลุมที่มีรายไดสูง กลุมนี้มักจะคดิวาอะไรก็ได ไมไดสนใจรายการสงเสริม
การตลาดที่นักการตลาดคิดออกมา 
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ขอเสนอแนะ จากการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
1. ดานผลิตภัณฑ 

เนื้อ ควรมีการแบงเกรดของเนื้อนกกระจอกเทศ ทําใหสามารถสงเนื้อนกกระจอกเทศ
ออกขายไดหลายสถานที่มากขึ้น และเพื่อใหผูบริโภคไดมีโอกาสไดเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสม
กับตัวเอง เชนเนื้อเกรดเอ สามารถสงไปตามรานอาหารที่หรูหรา หรือตามโรงแรมระดับหาดาว
ตางๆ สวนเนือ้เกรดบี สามารถสงไปตามรานอาหารทั่วๆไปได 

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ และความ
สวยงามของบรรจุภัณฑมาก ดังนั้นผูจําหนายควรมีการจัดกลยุทธ พัฒนาบรรจุภณัฑใหมีความ
ดึงดูด และสะดุดตาผูบริโภค  
2. ดานราคา 

เนื้อ เนื่องจากเนื้อนกกระจอกเทศยังมีราคาที่คอนขางแพง ผูผลิตจึงควรหาทางลด
ตนทุนลง อาจจะทําการเพาะพันธุนกใหมากขึ้น เพื่อใหตนทุนถูกลงและครอบคลุมตนทุนคงที ่

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ ผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาไมมากนัก เมื่อเทยีบกับคุณภาพของ
สินคา ทั้งนี้เพราะผูบริโภครูอยูแลววาผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศมีราคาสูง สวนใหญที่เลือกซื้อก็
เพราะมีความชอบจริง แตมีเปนจํานวนไมนอยที่เลือกไมซ้ือเพราะเห็นวามีราคาแพงเกินไป 
ผูประกอบการควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมีความทันสมัยเพื่อลดตนทุนสินคาลง ทําใหสินคา
มีราคายอมเยาวลง แตยอดขายเพิ่มขึ้น อาจเพาะพันธุนกเพิ่มขึ้นแลวสงออกไปยังตลาดตางประเทศ
บาง 
3. ดานการจดัจําหนาย 

เนื้อ จากการสํารวจทําใหทราบวาผูบริโภคสวนมากหาซื้อเนื้อนกกระจอกเทศไดยาก 
เนื่องจากรานคาที่จัดจําหนายมีนอย ผูประกอบการจงึควรขยายตลาดใหกวางขึน้ โดยเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนาย ไดแก วางขายในหางสรรพสินคา ซุปเปอรมาเก็ต หรือแมแตรานสะดวกซื้อที่มี
อยูทั่วไป 

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ นอกจากจะขายหนัง ไข ไขมัน และขนแลว ผูผลิตควรหาทางแปรรูป
ผลิตภัณฑตางๆเหลานี้ หรือมีการบริการใหเยีย่มชมฟารม มีการฝกนกใหเชื่อง เพื่อทีส่ามารถนํามาขี่
ไดอยางที่ตางประเทศทํากัน จะไดเปนการเพิ่มชองทางใหกิจการมีรายไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 

เนื้อ เนื่องจากเนื้อนกกระจอกเทศยังมีราคาที่คอนขางแพง ผูผลิตสามารถดึงดูดให
ผูบริโภคมาซื้อไดโดยการแพ็คขายเนื้อเปนปริมาณไมมากนัก เชน แทนที่จะขายเปน 1 กิโลกรัม  ก็
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อาจขาย 500 กรัม หรือ 400 กรัม เพื่อที่จะทําราคาใหลดลง ถาหากซื้อ 1 กิโลกรัมก็จะไดในราคาที่
ถูกลงเปนตน 

ผลิตภณัฑอ่ืนๆ สําหรับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ผูบริโภคยังไมรูจกักันอยางแพรหลาย ดังนัน้การ
สงเสริมการตลาดในขั้นแรก ควรใหขอมูลขาวสารกับผูบริโภคไดรูจกัผลิตภัณฑตางๆจากนกกระ 
จอกเทศใหมากที่สุด เชน ผลิตภัณฑจากไขมีอะไรบาง ขนนกกระจอกเทศใชทําอะไรไดบาง และ
ไขมันที่เปนสวนประสมของเครื่องสําอางทั้งหลายมีประโยชนอยางไร เปนตน 
 
ขอเสนอแนะครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาปจจยัอ่ืนๆ เชนปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค เพื่อจะไดทราบวา นอกเหนือจากสวนประสมทางการตลาดแลว ยังมีปจจยัใดอกีบางที่มี
สวนเกีย่วของตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

2. ควรมีการศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคในเรื่องผลติภัณฑของนกกระจอกเทศ 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

3. ควรทําการศึกษาเปรียบเทยีบกับประชากรในจังหวัดอืน่ๆที่เปนเมืองสําคัญๆของแต
ละภาค เชน ภเูก็ต เชยีงราย อุบลราชธานี เพื่อใหไดผลการวิจัยทีเ่ปนตวัแทนไดดยีิ่งขึ้น และเปนการ
แสวงหาแนวทางการจัดการดานการตลาดใหประสบความสําเร็จมายิง่ขึ้น 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กฤษณา  แกวชุม และภีระ  ไกรแสงศรี.(2544). การเล้ียงนกกระจอกเทศเชิงธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร: 
 หจก.เพชรกะรัต สติวดิโอ. 
ฉัตยาพร  เสมอใจ และมัทนยีา  สมมิ.(2545).พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร:เอ็กซเปอรเน็ท. 
ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.(2537).สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล. กรุงเทพมหานคร:ศูนยหนังสือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ธงชัย  สันติวงษ.(2540).พฤตกิรรมผูบริโภคทางการตลาด (พิมพคร้ังที่ 9). กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพไทยวฒันาพานิช จํากัด. 
ธงชัย  สันติวงษ.(2546).พฤตกิรรมผูบริโภคทางการตลาด (ฉบับปรับปรุงใหม). กรุงเทพมหานคร: 

ประขุมขาง. 
ธนพันธุ  เมธาพิทักษ.(ม.ป.ป.).เทคนิคการเลี้ยงสัตวทําเงนิ นกกระจอกเทศ แพะ แกะ ปลาทับทิม.  

กรุงเทพมหานคร:ตรงหัว. 
มนตรี  ตรีชารี.(2537).นกกระจอกเทศสัตวเศรษฐกิจเงินลาน. กรุงเทพมหานคร:รีดเดอรพับลิชช่ิง. 
ยุทธนา  ธรรมเจริญ.(2544).ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห วางแผน และควบคุม.นนทบุรี:  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ศิริพันธ   โมราถบ และสวัสดิ์ ธรรมบุตร.(2544).การเล้ียงนกกระจอกเทศ. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน.(2538).พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร:วิสิทธิ์พัฒนา. 
สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ.(2540). เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทางสงัคม 

ศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  (พิมพคร้ังที่ 4). กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเล่ียงเชยีง. 
 
 
 
 
 

DPU



 134 

ภาษาตางประเทศ 
Books 

 
Chris Fill and Prentice Hall. (1999). Marketing Communications contexts, contents and  

strategies (2 nd ed.). Europe. 
Kotler, Armstrong, Brown, Adam and Chandler. (1998). Marketing (4 th ed.). Pearson Education  

Australia. 
Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. (2000). Consumer Behavior (7th ed.). Prentic Hall, 

Inc., New Jersey. 
Phillip Kotler. (1994). Marketing Management Analysis, planning, implementation and  

Control (8 th ed.). Prentic Hall, Inc., New Jersey. 
Roger D. Blackwell,Paul W. Miniard and James F. Engel. (1993).Consumer Behavior(7 th ed.). 

USA: Harcourt, Inc. 
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เร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย 
 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึน้เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาทางดานพฤติกรรม
ในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจ และการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด สําหรับผูประกอบการฟารมนกกระจอกเทศ ผูที่กําลังจะเริ่มประกอบ
กิจการฟารมนกกระจอกเทศ และรวมถงึผูบริโภคเอง การวิจยัคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของการทาํ
วิทยานิพนธของผูวิจัย 
 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 พฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ สวนที่ 3 ปจจยั
สวนผสมทางการตลาด ที่มีผลตอการซื้อ 
 ขอมูลของทานที่ไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ ผูวิจยัจะเก็บไวเปนความลับ และใชเพื่อเปน
ขอมูลในการสรุปผลการวิจัยในลักษณะภาพรวม ดังนัน้คําตอบของทานจะไมมีผลเสียหายตอทาน
แตประการใด 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรณุา และความรวมมือจากทานดวยดใีนการตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกสวน และขอขอบพระคุณที่เสยีสละเวลาอันมคีาของทานมา ณ. โอกาสนี ้
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                 (นายปวาฬ  เพ็งชะตา) 
                  ผูวิจัย 
           นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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แบบสอบถาม 
   

 
เร่ือง “พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศในประเทศไทย” 
 
แบบสอบถามนี้แบงเปน 3 สวน 
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 
สวนที่ 2 พฤตกิรรมในการบริโภคผลติภัณฑจากนกกระจอกเทศ 
สวนที่ 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการซือ้ 
 

 

สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 
ชองนี้สําหรับผูวิจัย 

1. ภูมิลําเนาที่ทานอยูอาศัย 
(  ) ภาคกลาง ตะวนัออก และตะวันตก  
(  ) ภาคเหนือ 
(  ) ภาคอีสาน หรือตะวนัออกเฉียงเหนือ (  ) ภาคใต 

2. เพศ 
(  ) ชาย   (  ) หญิง      

3. อายุ 
(  ) ต่ํากวา 20 ป  (  ) 20 – 30 ป 
(  ) 31 – 40 ป  (  ) 41 – 50 ป 
(  ) ตั้งแต 51 ปขึน้ไป 

4. สถานภาพสมรส 
(  ) โสด   (  ) สมรส 
(  ) หมาย/หยา 

5. ศาสนาที่นับถือ 
(  ) พุทธ   (  ) คริสต 
(  ) อิสลาม   (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ___________ 
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6. ระดับการศึกษาของทาน 
(  ) ต่ํากวาปรญิญาตรี (  ) ปริญญาตรี 
(  ) สูงกวาปริญญาตรี 

7. อาชีพ 
(  ) นกัเรียน/นกัศึกษา (  ) ธุรกิจสวนตัว 
(  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ (  ) พนกังานบริษัท/ลูกจางเอกชน 
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________ 

8. รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน 
(  ) 8,000 - 10,000 บาท (  ) 10,001 - 30,000 บาท 
(  ) 30,001 - 50,000 บาท (  ) 50,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 2 พฤตกิรรมในการบริโภคผลติภัณฑจากนกกระจอกเทศ 
1. โปรดระบุผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศทีท่านเคยบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) เนื้อ (ทาํหนา 4)  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ________________ (ทําหนา 5)  
  

ผลิตภณัฑท่ีทําจากเนื้อ 
2. โดยปกติทานทานเนื้อนกกระจอกเทศแบบใด 
 (  ) ปรุงสุกพรอมรับประทาน (  ) เนื้อสด นํามาปรุงเอง 
 (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ____________ 
3. ทานเคยรับประทาน หรือซ้ือเนื้อนกกระจอกเทศจากรานคาประเภทไหน 

(  ) ภัตตาคาร/รานอาหาร (  ) โรงแรม 
(  ) ตามงานแสดงตางๆ (  ) ซุปเปอรมาเก็ต 
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ __________________ 

4. โอกาสใดที่ทานรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
(  ) ตามเทศกาลเนื้อนกกระจอกเทศ 
(  ) เมื่อมีการลดราคา 
(  ) เมื่อถึงโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด หรือวนัครบรอบตางๆ 
(  ) อยากทานก็ทาน 
 (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________ 

5. เหตุใดทานจึงเลือกรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ  
(  ) ทดแทนเนือ้วัว, หม ู (  ) รสชาด 
(  ) เพื่อสุขภาพ  (  ) ลองรับประทานด ู
(  ) ราคา   (  ) ความสะดวกในขณะนัน้ 

6. ใครมีอิทธิพลในการตัดสนิใจเลือกรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศของทาน 
(  ) ตัวเอง   (  ) เพื่อน, แฟน 
(  ) ครอบครัว  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 

7. คาใชจายโดยประมาณที่ทานรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 
(  ) ต่ํากวา 50 บาท  (  ) 51- 200 บาท 
(  ) 201 – 500บาท  (  ) มากกวา 500 บาท 
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ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 
8. ผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศอื่นๆนอกจากเนื้อที่ทานเคยซื้อ  

(  ) หนัง เชน กระเปา รองเทา เข็มขัด เปนตน 
(  ) ขน เชน ไมปดฝุน เปนตน 
(  ) ไข เชน อาหารที่ทําจากไข ไขแกะสลัก ไขเพนท  สี กระเปาที่ทําจากไข เปนตน 
(  ) ไขมัน เชน  สบู แชมพูสระผม ครีมบํารุงผิว เครื่องสําอางตางๆ เปนตน 

9. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑเหลานี้จากแหลงใด 
(  ) หางสรรพสินคา  (  ) ฟารมที่เล้ียงนกกระจอกเทศ 
(  ) งานแสดงสินคาตางๆ (  ) ตลาดนดั เชน จตุจกัร 
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________ 

10. เพราะเหตุใดทานถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑเหลานี้  
(  ) ตองการใชงาน 
(  ) ความสวยงาม รูปแบบ ลวดลาย 
(  ) เลือกเพราะเปนยี่หอที่ตนเองชอบ 
(  ) ตามแฟชั่น 
(  ) มีการลดราคา 
(  ) คุณภาพ 
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _______________________________ 

11. ใครมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑเหลานีสํ้าหรับทาน  
(  ) ตัวเอง   (  ) เพื่อน, แฟน 
(  ) ครอบครัว  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 

12. ราคาที่ทานเคยซื้อผลิตภัณฑเหลานี้อยูที่ประมาณเทาใด  
(  ) ต่ํากวา 100 บาท  (  ) 101 – 1,000 บาท 
(  ) 1,001 – 5,000 บาท (  ) 5,000 – 10,000 บาท 
(  ) มากกวา 10,000 บาท 

13. โอกาสใดที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑเหลานี ้ 
(  ) เทศกาลวันสําคัญตางๆ (  ) ตามความชอบและโอกาสที่เหมาะสม 
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สวนที่ 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการซือ้ 
โปรดเลือกคําตอบที่ทานคิดวามีผลตอการซื้อของทานมากที่สุด 
 

ระดับของความคิดเห็น สวนผสมทางการตลาด 

มีผล
มาก
ท่ีสุด 

มีผล
มาก 

มีผล
ปาน
กลาง 

มีผล
นอย 

มีผล
นอย
ท่ีสุด 

1. คุณภาพ      
2. รูปแบบของผลิตภัณฑ      
3. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ      
4. ความเหมาะสมของราคา      
5. ความหลากหลายของราคา      
6. ปริมาณรานคาที่มีขาย      
7. ความสะดวกในการซื้อ      
8. การจัดงานแสดงสินคา      
9. การโฆษณา และประชาสมัพันธ      
10. รายการสงเสริมการขายตางๆของรานคาที่ทานเคย
ซ้ือผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ 
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ประวัติผูเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นายปวาฬ เพ็งชะตา 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

อายุ 28 ป 
ประสบการณทํางาน 6 ป 
สถานที่ทํางาน สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ

ตําแหนง-หนาที่ปจจุบัน นักวิทยาศาสตร - ผูชวยนกัวจิัย 
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