
 
 

บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ  ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 1) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
2) ทฤษฎีอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย 3) ทฤษฎีอุปสงค ์4) แบบจ าลอง Multinomial Logit Model  
5) แบบจ าลอง Multinomial Probit Model และ 6) ช่องวา่งองคค์วามรู้ 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

ผู ้บริโภคเป็นหน่วยเศรษฐกิจ (Economic Unit)  หน่วยหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีมาอันส าคัญของ 
อุปสงคใ์นสินคา้และบริการชนิดต่าง ๆ (Demand for Goods and Services) ซ่ึงโดยทัว่ไปผูบ้ริโภค
จะมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีคลา้ย ๆ กนั จึงสามารถใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมา
อธิบายไดว้า่อะไรเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการของ
ผูบ้ริโภค และถา้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ เขาเหล่านั้นจะซ้ือในจ านวนมากนอ้ยเท่าไร จากรายไดท่ี้มีอยู่
อย่างจ ากดั ซ่ึงโดยปกติเราสามารถอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดด้ว้ยทฤษฎีอรรถประโยชน์
หน่วยสุดทา้ย (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2551) 

2.2 ทฤษฎอีรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย  
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย (Marginal Utility: MU) หมายถึง ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือได้รับสินค้าหรือบริการตามท่ีต้องการ เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย แต่เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีรายได้จ  ากดั เขาเหล่านั้นจึงพยายามใช้รายได้อนัจ ากัดน้ีซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ 
เพื่อให้ไดรั้บความพอใจรวม (Total Utility) ท่ีสูงท่ีสุด (คมสัน สุริยะ, 2547; วชัรี พฤกษิกานนท์, 
2549) 
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รูปที ่2.1 อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา: นราทิพย ์ชุติวงศ ์(2536) 

จากรูปท่ี 2.1 แกนนอนแสดงจ านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ แกนตั้งแสดงอรรถประโยชน์
หน่วยสุดทา้ยของสินคา้ (MU) ถา้หากผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่วยใด ยอ่มแสดงวา่ผูบ้ริโภค
เห็นวา่ความพอใจจากสินคา้หน่วยนั้น มีค่ามากกวา่ราคาของสินคา้หน่วยนั้น (P) แต่ถา้ผูบ้ริโภคเห็น
วา่ความพอใจจากสินคา้นั้นต ่ากวา่ราคา  ผูบ้ริโภคก็จะไม่ซ้ือสินคา้หน่วยนั้น ดงันั้น จึงสามารถสรุป
ไดว้่า หากผูบ้ริโภคเห็นวา่อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของสินคา้ (MU) มากกว่าราคาของสินคา้
นั้ นแล้ว  ผู ้บ ริโภคจะซ้ือสินค้านั้ นต่อไปเ ร่ือย ๆ จนกว่างบประมาณจะหมดและจนกว่า
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยจะเท่ากบัค่าของเงินหน่วยสุดทา้ยพอดี (MU = P) ผูบ้ริโภคจึงจะไดรั้บ
ความพอใจรวมสูงสุด 

2.3 ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory) 
อุปสงค ์(Demand) หมายถึง จ านวนต่าง ๆ ของสินคา้และบริการชนิดนั้น ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ณ ระดับราคาต่าง ๆ ซ่ึงความต้องการในแง่ของอุปสงค์น้ีเป็นความ
ตอ้งการท่ีมีอ านาจซ้ือ หมายความวา่ เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ก็จะตอ้งมีเงินเพียงพอ และมีความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ ด้วย จึงจะถือว่าเป็นอุปสงค์ส าหรับสินคา้และบริการ  
(นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2536; พรพิมล สันติมณีรัตน์, 2545) 

อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย=ราคา 

(MU=P) 

อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย (MU), 

ราคา (P) 
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ทฤษฎีอุปสงค์ มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภค

สินคา้และบริการเพื่อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขรายไดท่ี้จ ากดั โดยสามารถวดัและ
เปรียบเทียบไดจ้ากค่าอรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บและระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ท าให้
สามารถก าหนดรูปแบบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้และบริการไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าและบริการท่ี
ผูบ้ริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด ข้ึนอยู่กบัราคาสินคา้และบริการ รวมถึงรายไดข้องผูบ้ริโภค 
แลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบกบัค่าเพิ่มอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของสินคา้นั้นในการตดัสินใจ
เลือกปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงหน่วย (รังสรรค ์โนชยั, ม.ป.ป) 

1) องค์ประกอบของอุปสงค์ 
ในทางหลกัเศรษฐศาสตร์นั้น อุปสงคจ์ะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีหลายองคป์ระกอบรวมกนั 

และองค์ประกอบเหล่าน้ียงัเป็นลกัษณะเฉพาะของอุปสงคอี์กดว้ย ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของอุป
สงคมี์ดงัน้ี (กญัญา กุนทีกาญจน์, 2543; วรัญญา ภทัรสุข, 2549) 

ก) มีความยินดีท่ีจะจ่าย และมีความสามารถท่ีจะจ่าย กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายใหก้บัสินคา้นั้น ๆ ตลอดจนสามารถจ่ายใหก้บัสินคา้นั้น ๆ ตามความตอ้งการได ้

ข) โดยทัว่ไปอุปสงค์จะข้ึนอยู่กับราคา ผูบ้ริโภคจะตอ้งทราบถึงราคาของสินคา้นั้น 
เพื่อท่ีจะสามารถบอกถึงจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

ค) อุปสงคเ์ป็นไปตามเวลาเสมอ อาจจะเป็นวนั สัปดาห์ หรือ ปี ก็ได ้
2) การเปลีย่นแปลงของอุปสงค์ 

เน่ืองจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ ไดก้  าหนดคุณสมบติัของอรรถประโยชน์การบริโภค
สินคา้ให้มีลกัษณะลดนอ้ยถอยลงตามปริมาณการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 
ผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นตอ้งลดปริมาณการบริโภคสินคา้นั้น ๆ ลง เพื่อท าให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มข้ึน
หน่วยสุดทา้ยมีค่าสูงข้ึนเทียบเท่ากบัราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึน ในท านองเดียวกนัเม่ือราคาสินคา้ลดลง 
ผูบ้ริโภคก็สามารถท่ีจะบริโภคสินค้าในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเพราะราคาสินค้าได้ลดลง ท าให้ค่า
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยสามารถลดลงตามไปดว้ย เพราะบริโภคสินคา้เพิ่มข้ึนจนเกินความ
ตอ้งการ ลกัษณะการปรับปริมาณการบริโภคตามราคาเช่นน้ี ท าให้ปริมาณอุปสงคมี์ความสัมพนัธ์
ในทางผกผนักบัราคาสินคา้ กล่าวคือ เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึน ปริมาณการบริโภคจะลดลง และจะ
เป็นไปในทางตรงกนัขา้ม เม่ือราคาสินคา้ลดลง สามารถอธิบายไดจ้ากรูปท่ี 2.2 และ 2.3 (วรัญญา 
ภทัรสุข, 2549) 
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รูปที ่2.2 เส้นอุปสงคข์องสินคา้และบริการ 
ท่ีมา: วรัญญา ภทัรสุข (2549)   

จากรูปท่ี 2.2 แสดงเส้นอุปสงค์ ท่ีมีความชนัเป็นลบ ณ ระดบัราคาสินคา้ต ่า กล่าวคือ
ผูบ้ริโภคมีความยินดีและสามารถท่ีจะจ่ายให้กบัสินคา้จ านวนมาก แต่เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ชนิดนั้นลดลง จากกราฟ ก าหนดให้ P0 คือราคาของสินคา้ และ Q0 
คือปริมาณความตอ้งการของสินคา้ชนิดนั้น ณ ราคาท่ีสูงกวา่ P0 ปริมาณความตอ้งการสินคา้นั้นจะ
นอ้ยกวา่ Q0 แต่หาก ราคาต ่ากวา่ P0 ปริมาณความตอ้งการสินคา้นั้นจะมากกวา่ Q0 และหากปริมาณ
ความตอ้งการเปล่ียนแปลงราคาก็จะเปล่ียนแปลงเช่นกนั (Schroeder, Marsh, and Mintert, 2000; 
ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ์, 2548; นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2536) 
 
 
 
 
 
 

 

เส้นอุปสงค ์(D0) 

ราคา (P) 

Q0 จ านวนสินคา้ (Q) 
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รูปที ่2.3 การเปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค์ 
ท่ีมา: วรัญญา ภทัรสุข (2549) 

เม่ืออุปสงคเ์พิ่มข้ึนหรือลดลง จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค ์กล่าวคือ มี
ผลท าให้เส้นอุปสงคข์ยบัข้ึนหรือลง จากรูปท่ี 2.3 แสดงการขยบัลงของเส้นอุปสงค ์จาก D0 ไป D1 
หลงัจากเส้นอุปสงคข์ยบัลงแลว้ จะเห็นไดว้า่ราคาของสินคา้จะลดลงมากกวา่ตอนแรก และในทาง
ตรงกนัขา้ม หากเส้นอุปสงคข์ยบัข้ึน จาก D1 ไป D0 จะมีผลท าให้ราคาของสินคา้เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็
ตามการเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของสินคา้นั้นอาจจะไม่ท าใหเ้ส้นอุปสงคข์ยบัข้ึนลงเพียง
อย่างเดียว เน่ืองจากอาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของสินคา้ชนิดนั้น ๆ จะมีผลท าให้เส้น 
อุปสงคเ์ปล่ียนแปลงได ้(Mankiw, 2011) 

3) ฟังก์ชันอุปสงค์  
ฟังก์ชันอุปสงค์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณความตอ้งการกบัปัจจยัต่าง ๆ 

ทุกตวั ท่ีมีส่วนในการก าหนดปริมาณเสนอซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีก าหนดปริมาณเสนอซ้ือน้ีจะมี
ปัจจยับางตวัอยูใ่นความสามารถของผูผ้ลิตท่ีจะควบคุมได ้เช่น ราคาสินคา้ การโฆษณาส่งเสริมการ
ขาย หรือการปรับปรุงคุณภาพสินค้า แต่บางปัจจัย ผูผ้ลิตก็ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น รายได้
ผู ้บริโภค รสนิยมของผู ้บริโภค ราคาสินค้าชนิดอ่ืน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 
โดยทัว่ไปเม่ือน าเอาปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีมาพิจารณาพร้อม ๆ กนัสามารถแสดงฟังก์ชนัของอุปสงค์
ไดด้งัสมการต่อไปน้ี (Besanko, Braeutigam, and Gibbs, 2010; Perloff, 2009) 
 

D1 

ราคา (P) 

Q0 จ านวนสินคา้ (Q) 

P1 

D0 

P0 
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   Qd = ƒ(X1, X2,…, Xn,Y1,Y2,…,Yn)                (2.1) 

ก าหนดให ้
         Qd           =  ปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ปัจจยัท่ีผูผ้ลิตสามารถควบคุมได ้
  X1… Xn         =  กลุ่ม 
                 Y1… Yn       =  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเสนอซ้ือ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการ 
   การควบคุมของผูผ้ลิต 

4) ความยดืหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand)  
การวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อุปสงค์ต่อราคา  

2) อุปสงคต่์อรายได ้และ 3) อุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืน โดยพิจารณาตามล าดบัดงัน้ี (กนกพร 
แสงวารี, ศิริรักษ ์จวงทอง และ ฤทธาภิรมย,์ 2007) 

1) ความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา (Elasticity of Price Demand or Price Elasticity) 
หมายถึง ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือต่อร้อยละของการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ 
ซ่ึงแสดงเป็นสูตรเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 

  Ed =  
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณความตอ้งการซ้ือ

ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้
  

  โดยสูตรท่ีใชค้  านวณ คือ  
Qi

Pi

PiΔ

QiΔ
Ed                  (2.2) 

ถ้า ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือมากกว่าร้อยละของการ
เปล่ียนแปลงของราคา แสดงวา่ อุปสงคต่์อราคามีความยืดหยุน่สูง (High Elasticity) ในทางกลบักนั 
ถา้ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือนอ้ยกวา่ร้อยละการเปล่ียนแปลงราคาแสดงวา่อุปสงค์
นั้นมีความยดืหยุน่นอ้ย (Inelastic) 

2) ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อรายได ้(Elasticity of Income Demand or Income 
Elasticity) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือกบัรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค แสดงถึงปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือซ่ึงแปรผนัโดยตรงกบัรายได ้ณ ระดบัราคา
ต่าง ๆ กนัของผูบ้ริโภคภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อจะดูว่าเม่ือรายได้เพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคจะซ้ือ
สินคา้เพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

Ed =  
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณความตอ้งการซ้ือ

ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของรายได้
 

โดยสูตรท่ีใชค้  านวณ คือ 
Q

Y

ΔY

ΔQ
Ed                   (2.3) 
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3) ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาของสินคา้อ่ืน ๆ (Elasticity of Cross Demand or Cross 

Elasticity) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในราคาสินคา้อ่ืนท่ีตอ้งใช้ร่วมกนั หรือใช้ทดแทน มีผลต่อ
ปริมาณสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณา ดงันั้นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินคา้อ่ืนหรือความยืดหยุ่น
ไขวจึ้งแสดงถึงร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือสินคา้ X ต่อร้อยละของการเปล่ียนแปลง
ราคาของสินคา้ Y นัน่คือ 

Ed =  
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้  

ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้   
 

   โดยสูตรท่ีใชค้  านวณ คือ 
Qx

P y

P yΔ

QxΔ
Ed                 (2.4) 

การพิจารณาความยืดหยุ่นไขว ้นอกจากดูท่ีค่าสัมบูรณ์แลว้ยงัพิจารณาเคร่ืองหมายดว้ย 
ซ่ึงแสดงถึงลกัษณะของสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณา คือ สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัและสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั 
ดงัน้ี (ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ์, 2548)  

ในกรณีของสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนัได ้(Substitution Goods) ปริมาณซ้ือสินคา้ X จะ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัสินคา้ Y ค่าสัมประสิทธ์ิความยืดหยุน่จะมีเคร่ืองหมายเป็นบวก 
(Positive Coefficient) ส่วนค่าสัมบูรณ์ความยดืหยุน่ไขว ้หากมีค่ามากเท่าไร ก็แสดงวา่สินคา้ 2 ชนิด
นั้ นใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์มาก ข้ึนเท่านั้ นในกรณีของสินค้า ท่ีต้องใช้ควบคู่กัน 
(Complementary Goods) ปริมาณซ้ือสินคา้ X จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัราคาของ
สินคา้ Y ค่าสัมประสิทธ์ิความยืดหยุ่นจะมีเคร่ืองหมายเป็นลบ (Negative Coefficient) ส่วนค่า
สัมบูรณ์ของความยืดหยุน่ไขวน้ั้น หากมีค่ามากเท่าไร ก็แสดงวา่สินคา้ 2 ชนิดนั้นตอ้งใชป้ระกอบ
กนัมากเท่านั้น แต่สินคา้ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัจะมีความยดืหยุน่ไขวเ้ป็นศูนย ์

4.1) ประเภทของความยดืหยุ่นของอุปสงค์ 
ค่าความยืดหยุน่ของอุปสงค ์จะมีค่าต่าง ๆ กนั แต่ละค่าแสดงให้ทราบวา่อุปสงค์มี

ความยดืหยุน่มากนอ้ยเพียงใด ค่าของความยดืหยุน่ยิง่มากเท่าไร อุปสงคก์็มีความยดืหยุน่มากเท่านั้น 
เราสามารถแบ่งความยืดหยุน่ออกเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี (Lipsey and Harbury, 1992; กญัญา กุนที
กาญจน,์ 2543) 

1) อุปสงค์ท่ีไม่มีความยืดหยุ่นเลย (Perfectly Inelasticity) หมายถึง ปริมาณการ
บริโภคสินค้าจะไม่เปล่ียนแปลงเลย ถึงแม้ราคาสินคา้จะเปล่ียนแปลงไปเท่าไรก็ตาม ค่าความ
ยดืหยุน่ท่ีค  านวณไดจ้ะเท่ากบั 0 
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2) อุปสงคท่ี์มีความยืดหยุน่นอ้ย (Inelastic Demand) หมายถึง ปริมาณการบริโภค

สินคา้จะเปล่ียนแปลงไปนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ค่าความยืดหยุน่ท่ีค  านวณไดจ้ะ 
นอ้ยกวา่ 1 

3) อุปสงคท่ี์มีความยืดหยุน่เท่ากบั 1 (Unitary Elasticity) หมายถึง ปริมาณการ
บริโภคสินคา้จะเปล่ียนแปลงไปเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ค่าความยืดหยุน่ท่ีค  านวณ
ไดจ้ะเท่ากบั 1 

4) อุปสงคท่ี์มีความยืดหยุน่มาก (Elastic Demand) หมายถึง ปริมาณการบริโภค
สินคา้จะเปล่ียนแปลงไปมากกวา่การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ค่าความยืดหยุน่ท่ีค  านวณไดจ้ะ
มากกวา่ 1 

5) อุปสงคท่ี์มีความยืดหยุน่อยา่งสมบูรณ์ (Perfectly Elasticity Demand) หมายถึง 
ปริมาณการบริโภคสินคา้เปล่ียนแปลงไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่ว่าราคาของสินคา้เปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร 

4.2) ปัจจัยทีก่ าหนดค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์  
ปัจจยัท่ีก าหนดค่าความยดืหยุน่ของอุปสงค ์โดยทัว่ไปมกัจะเป็น สินคา้ท่ีมีลกัษณะ 

คุณภาพ ราคา และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยความแตกต่างกนัน้ีจะเป็น
ตวัก าหนดค่าความยืดหยุ่นของสินค้าชนิดนั้น ๆ ปัจจยัท่ีก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์มี
ดงัต่อไปน้ี (Nicholson and Snyder, 2011; ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ, 2007) 

1) สินค้านั้ นมีราคาแพงมาก เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจ าเป็นแก่การครองชีพ สินค้า
เหล่านั้นมีร้อยละของการเปล่ียนแปลงของจ านวนซ้ือจะมากกว่าร้อยละของการเปล่ียนแปลงของ
ราคา ดงันั้นการเปล่ียนแปลงราคาเพียงไม่ก่ีร้อยละย่อมกระทบกระเทือนค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมาก  

2) สินค้านั้ นสินค้าอ่ืนใช้แทนได้มาก สินค้าใดมีสินค้าอ่ืนใช้แทนได้มาก การ
เปล่ียนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยจะท าให้ปริมาณซ้ือสินคา้นั้นเปล่ียนแปลงไดม้าก เพราะผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จะหันไปใช้สินคา้อ่ืนท่ีใช้ทดแทนกนัไดเ้ม่ือราคาเพิ่มข้ึน ตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้นั้น
ลดลง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเคยซ้ือสินคา้อ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัไดก้็จะหนัมาซ้ือสินคา้นั้น 

3) สินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีคงทนถาวร ในกรณีของสินคา้ประเภทคงทนถาวรมกัจะ
ปรากฏวา่ร้อยละการเปล่ียนแปลงของจ านวนซ้ือจะมากกวา่ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของราคา 
เน่ืองจากถา้ราคาสูงข้ึน ผูบ้ริโภคส่วนมากจะพยายามซ่อมแซมใช้ของเก่ามากกวา่จะเปล่ียนไปซ้ือ
ของใหม่ ตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคก็ตอ้งการเปล่ียนไปเป็นของใหม่เร็วข้ึน 
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4) สินคา้จ าเป็นแก่การครองชีพ เช่น อาหาร ยารักษาโรค และเส้ือผา้ธรรมดา  

เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีแมร้าคาจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นตอ้งซ้ือหามาใช ้ปริมาณซ้ือจึงไม่เปล่ียนแปลง
จากเดิมมากนกั 

5) สินคา้มีราคาเพียงเล็กน้อย แมว้า่ราคาจะเพิ่มข้ึน แต่ไม่ถึงกบักระทบกระเทือน
ค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค หรืออาจมีผลเพียงเล็กนอ้ยจนแทบสงเักตไม่ได ้

6) สินคา้ท่ีหาสินคา้อ่ืนทดแทนไดย้าก ในกรณีเช่นน้ี ร้อยละของการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณซ้ืออาจนอ้ยกวา่ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของราคา 

5) อุปสงค์ของสินค้าเน่าเสียง่าย 
สินค้าเน่าเสียง่าย สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ 1) สินค้าเน่าเสียง่าย

เน่ืองจากความลา้สมยั และ 2) สินคา้เน่าเสียง่ายเน่ืองจากการเส่ือมคุณภาพซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
(Nagare and Dutta, 2012)       

5.1) สินค้าเน่าเสียง่ายเน่ืองจากความล้าสมัย  โดยทั่วไปมักจะหมายถึงสินค้าใน
อุตสาหกรรม ท่ีบางคร้ังสินค้าเหล่าน้ีถูกเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลังเป็นเวลานาน ท าให้มีการ
เส่ือมสภาพ หรือไม่ทนัยุคสมยั เน่ืองจากเสียมูลค่าของสินคา้ระหว่างการขนส่ง หรือ มีผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีดีกว่าอนัเป็นผลมาจากมีเทคโนโลยี ข่าวสารออกมาใหม่อยู่เสมอ ๆ สินคา้เหล่าน้ี ได้แก่ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงพิมพจ์  าพวก วารสาร นิตยสาร และสินคา้แฟชัน่ เป็นตน้  

5.2) สินค้าเน่าเสียง่ายเน่ืองจากการเส่ือมคุณภาพ การเส่ือมคุณภาพในท่ีน้ีหมายรวมถึง 
การถูกท าลาย การเน่าเสีย การระเหย การถูกท าให้ลดลง หรือการถูกท าให้เส่ือมคุณภาพลง สินคา้
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีมกัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายอยา่ง ทั้งการขนส่ง การเก็บรักษา อากาศ 
สินคา้เหล่าน้ีจะไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดเ้ม่ือเน่าเสียแลว้ และเวลาท่ีจะเน่าเสียไม่แน่นอน เช่น ผกั 
ผลไม ้เน้ือสัตว ์ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากนม และผลิตภณัฑเ์บเกอร์ร่ี เป็นตน้  

อุปสงคข์องผูบ้ริโภคต่อสินคา้เน่าเสียง่าย จะเป็นอุปสงคท่ี์ผูบ้ริโภคอาจมีความตอ้งการ
ในขณะนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจล่วงหนา้มาก่อนก็ได ้(Jain and Khanna, 2010) เน่ืองจาก
งานวจิยัในคร้ังน้ี เก่ียวขอ้งกบัเน้ือสัตว ์ดงันั้นการตรวจสอบเอกสารจึงมุ่งเนน้ไปยงัสินคา้เน่าเสียง่าย
เน่ืองจากการเส่ือมคุณภาพ 

6) ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการบริโภคเนือ้สัตว์ 
ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตว ์เป็น ปริมาณเน้ือสัตวท่ี์ผูบ้ริโภคมีความยินดีและสามารถ

ท่ีจะจ่ายให้กับราคาของเน้ือสัตว์ในหลาย ๆ ระดับของราคา ความต้องการบริโภคเน้ือสัตว์จะ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดนั้น ข้ึนอยู่กับปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลท าให้ความต้องการบริโภค
เน้ือสัตวเ์ปล่ียนแปลง (Schroeder et al., 2000) 
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ปัจจยัต่าง ๆ นั้น เป็นปัจจยัซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเน้ือสัตวท่ี์ผูบ้ริโภค

ปรารถนาท่ีจะซ้ือ ปัจจัยเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อปริมาณซ้ือมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนและช่วงเวลา จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่ออุปสงค์ของเน้ือสัตว ์ประกอบไปดว้ย 1) ราคาของเน้ือสัตวช์นิดนั้น 2) ราคาของสินคา้อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 3) จ  านวนประชากร 4) รายได ้5) ค่าใช้จ่าย 6) ส่วนประสมทางการตลาด และ 7) การ
ตดัสินใจ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

6.1) ราคาของเนือ้สัตว์ชนิดน้ัน  
ราคาของเน้ือสัตวน์ั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงอุป

สงคเ์น้ือสัตวข์องผูบ้ริโภคไปในทิศทางตรงขา้มกนั กล่าวคือ หากราคาของเน้ือสัตวน์ั้นเพิ่มสูงข้ึน 
ปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็จะลดลง และในทางกลบักนั ปริมาณความตอ้งการเน้ือสัตว์
ของผูบ้ริโภคจะสูงข้ึน เม่ือราคาของเน้ือสัตวน์ั้นลดลง ผลดงักล่าวน้ีเรียกว่า ผลของราคา (Price 
Effect) ซ่ึงมีสาเหตุ 2 ประการ ดงัน้ี (สิทธิชยั กนัยะติ, 2550; แสงดาว บ าเพญ็เกียรติกุล, 2546) 

ผลของการใช้ทดแทนกัน (Substitution Effect) กล่าวคือ เม่ือราคาเน้ือสัตวช์นิด
นั้นลดลง ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าสินคา้ชนิดนั้นมีราคาถูกลงเม่ือเทียบกบัราคาของเน้ือสัตวช์นิดอ่ืน จึง
ลดการบริโภคเน้ือสัตวช์นิดอ่ืนลง แลว้หันมาบริโภคเน้ือสัตวช์นิดนั้นเพิ่มข้ึนแทน ในทางตรงกนั
ขา้ม ถา้ราคาของเน้ือสัตวช์นิดนั้นสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่เน้ือสัตวช์นิดนั้นมีราคาแพงเม่ือเทียบกบั
ราคาของเน้ือสัตวช์นิดอ่ืน จึงลดการบริโภคสินคา้ชนิดนั้นลง แลว้หันมาบริโภคเน้ือสัตวช์นิดอ่ืน
แทน ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก การเปล่ียนแปลงในราคา
เปรียบเทียบของสินคา้ (Relative Price) 

ผลของรายได้ (Income Effect) เป็นผลของการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอ านาจซ้ือของเงินรายได้ กล่าวคือ เม่ือราคาเน้ือสัตวช์นิดนั้น
ลดลง ผูบ้ริโภคจะรู้สึกเหมือนวา่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดจ้  านวนเดิมจะมีอ านาจซ้ือเพิ่ม
มากข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงซ้ือเน้ือสัตวช์นิดนั้นเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ชนิดนั้น
สูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่ รายไดล้ดลง ดงันั้นจึงซ้ือเน้ือสัตวช์นิดนั้นลดลง  

6.2) ราคาของสินค้าอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
สินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ เน้ือสัตวอ่ื์นท่ีสามารถทดแทนกนัได้ (Substitution 

Goods) และอาหารชนิดอ่ืนท่ีใช้รับประทานร่วมกนั (Complementary Goods) ซ่ึงหากราคาของ
สินคา้เหล่าน้ีเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้ราคาเน้ือสัตวช์นิดนั้นเปล่ียนแปลงไปดว้ย (Davis and Lin, 
2005; เริงชยั ตนัสุชาติ, 2550) 
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ราคาของเนื้อสัตว์อื่นที่สามารถทดแทนกันได้ (Substitution Goods) ราคาของ

เน้ือสัตวอ่ื์นท่ีสามารถทดแทนกนัได ้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาของเน้ือสัตวอ่ื์นท่ีสามารถใชบ้ริโภค
ทดแทนกนัได ้จะท าให้ปริมาณความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคข์องเน้ือสัตวช์นิดนั้น เปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ หากราคาของเน้ือสัตวอ่ื์นท่ีสามารถใช้บริโภคทดแทนกนัไดเ้พิ่ม
สูงข้ึน จะท าให้มีการบริโภคลดลง แลว้หนัมาบริโภคเน้ือสัตวช์นิดนั้นเพิ่มข้ึนแทน หากราคาของ
เน้ือสัตวอ่ื์นสามารถใชบ้ริโภคทดแทนกนัไดล้ดลง จะท าให้คนบริโภคเน้ือสัตวช์นิดนั้นลงแลว้หัน
มาบริโภคเน้ือสัตวท่ี์สามารถใชบ้ริโภคทดแทนไดม้ากยิ่งข้ึน (Capps and Schmitz, 1991; Chavas, 
1983) 

ราคาของอาหารชนิดอื่นที่ใช้รับประทานร่วมกัน (Complementary Goods) ไดแ้ก่ 
อาหารชนิดอ่ืนท่ีใชรั้บประทานร่วมกบัเน้ือสัตว ์การเปล่ียนแปลงราคาของอาหารท่ีใช้รับประทาน
ร่วมกนั จะท าให้ความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงค์ของเน้ือสัตวน์ั้นเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ หากราคาของอาหารชนิดอ่ืนท่ีใชรั้บประทานร่วมกบัเน้ือสัตวน์ั้นเพิ่มสูงข้ึน จะท าให้ความ
ตอ้งการบริโภคของอาหารชนิดนั้นลดลง ส่งผลให้ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวน์ั้นลดลงตามไป
ดว้ย ในทางกลบักนั หากราคาของอาหารชนิดอ่ืนท่ีใช้รับประทานร่วมกบัเน้ือสัตวน์ั้นลดลง จะท า
ให้ความตอ้งการบริโภคของอาหารชนิดนั้นเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวเ์พิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย (Brester and Schroeder, 1995; Dahlgran, 1987) 

6.3) รายได้ 
รายได ้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการซ้ือและก าหนดระดบัอุปสงค์

ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้และบริการชนิดต่าง ๆ ซ่ึงคนท่ีมีรายไดม้ากจึงมกัจะมีระดบัอุปสงคท่ี์สูงกว่า
คนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่โดยปกติ เม่ือรายไดข้องผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป จะท าให้ปริมาณการบริโภค
เน้ือสัตว ์เปล่ียนแปลงไปดว้ย (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2547) โดยพิจารณาได ้2 กรณี คือ 

กรณีที่เป็นสินค้าปกติ (Normal Goods) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) นั้น 
ความสัมพนัธ์ของรายได้กบัปริมาณการซ้ือจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หาก
รายได้เพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคจะซ้ือเน้ือสัตวน์ั้นเพิ่มข้ึน และหากรายได้ลดลงก็จะซ้ือเน้ือสัตวช์นิดนั้น
ลดลง (Schroeder et al., 2000) 

กรณีที่เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) ความสัมพนัธ์ของรายได้กับ
ปริมาณการซ้ือจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ หากรายไดเ้พิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคจะซ้ือ
เน้ือสัตวช์นิดนั้นลดลง และหากรายไดล้ดลงก็จะซ้ือสินคา้และบริการนั้นเพิ่มข้ึน (Schroeder et al., 
2000) 



 
 

21 

 
6.4) ค่าใช้จ่าย  

โดยทัว่ไป เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายได ้ก็จะแบ่งสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีใช้
บริโภคและส่วนเงินออม ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดความสามารถในการออมทรัพยต์าม
ทฤษฎีการบริโภค (Consumption Theory) (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2547) และยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีก าหนดความสามารถในการบริโภคอีกดว้ย โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะจดัสรรเงินส่วนต่าง ๆ ไว้
ใชเ้พื่อการด ารงชีวติประจ าวนั ถึงแมค้่าใชจ่้ายจะไม่สามารถบอกไดถึ้งปริมาณความตอ้งการบริโภค
อย่างชัดเจน แต่ก็สามารถบอกได้ถึงขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคจะจดัสรรรายได้ท่ีได้รับ เพื่อใช้ในการซ้ือ
เน้ือสัตวป์ระเภทต่าง ๆ (Brester and Schroeder, 1995; Capps and Schmitz, 1991) 

6.5) จ านวนประชากรหรือจ านวนสมาชิกในครอบครัว  
จ านวนประชากรกับปริมาณความต้องการซ้ือ จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั ตอ้งหากประชากรเพิ่มข้ึน ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวย์่อมเพิ่มข้ึนโดยมีเง่ือนไขก ากบั
ประเด็นดงักล่าว คือ ประชากรเหล่านั้นตอ้งมีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) เพิ่มข้ึนดว้ย จ านวน
ประชากรในท่ีน้ี หมายถึง จ านวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการบริโภค
ของคนในครอบครัวนั้น ข้ึนอยูก่บั รายได ้ขนาดของครอบครัว อายุของสมาชิกในครอบครัว เช้ือ
ชาติของสมาชิกในครอบครัว และพื้นท่ีท่ีครอบครัวอาศยัอยู ่(Blow, 2003; Crockett and Fox, 1960) 
ครอบครัวขนาดใหญ่หรือมีจ านวนคนในครอบครัวมาก มกัจะมีความตอ้งการเน้ือสัตวแ์ละอาหาร
อ่ืน ๆ มากกว่าครอบครัวขนาดเล็ก และนั่นก็หมายความว่า ครอบครัวขนาดใหญ่มกัจะมีรายได้
มากกวา่ครอบครัวขนาดเล็กอีกดว้ย ลกัษณะของสมาชิกในครอบครัวก็มีผลต่อความตอ้งการบริโภค
เช่นกัน ครอบครัวท่ีมีสมาชิกอยู่ในช่วงวยักลางคนมาก จะมีการบริโภคมากกว่าครอบครัวท่ีมี
สมาชิกท่ีเป็นเด็กหรือคนชรา เน่ืองจากสมาชิกวยักลางคนตอ้งท างาน จึงมีความตอ้งการพลงังาน
จากอาหารมากกวา่เด็กหรือคนชรา (Leathers and Foster, 2004) นอกจากน้ีในบางครอบครัวอาจจะ
มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชาวต่างชาติ ชาวตะวนัตกมกัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมากกว่า 
และอาจน าพฤติกรรมการบริโภคมาสู่สมาชิกในครอบครัวดว้ย จึงอาจท าให้ครอบครัวนั้นมีความ
ตอ้งการในการบริโภคอาหารมากกวา่ครอบครัวทัว่ไป และครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีแตกต่างกนั
ไป อาจจะท าให้ความตอ้งการบริโภคอาหารมากน้อยไม่เท่ากนั เช่น ครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีความแห้งแลง้ ท าให้พืชหรือสัตวเ์จริญเติบโตไดไ้ม่ดี จึงมีความตอ้งการ
บริโภคน้อย ในขณะเดียวกนัครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ทางภาคกลาง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ จึงท าให้มีกิจกรรมทางการเกษตรอยา่งแพร่หลาย และท าให้มีความตอ้งการบริโภคอาหาร
มากกวา่ (Crockett and Fox, 1960) 
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6.6) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาด
ท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน โดย
ส่วนประสมทางการตลาด มีความเก่ียวขอ้งกบัอุปสงค์ในสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค โดยจะมี
ผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s ไดแ้ก่ (Kotler, 1996; กุลวดี คูหะโรจนา
นนท,์ 2545; อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543; เอก บุญเจือ และ ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน, 2548) 

ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจ ดังนั้ น จากความหมายน้ี “ผลิตภณัฑ์” จึงมี
ความหมายท่ีครอบคลุมถึงสินคา้ (Goods) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจบัตอ้งได้ และบริการ 
(Service) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้โดยทัว่ไปลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพ (Quality in Goods) ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี    
  -การปฏิบติังานได ้(Performance) ผลิตภณัฑ์ตอ้งสามารถใช้งานไดต้ามหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว ้   

             -ความสวยงาม (Aesthetics) ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีรูปร่าง ผิวสัมผสั กล่ิน รสชาติและ
สีสันท่ีดึงดูดใจลูกคา้ 

             -คุณสมบติัพิเศษ (Special Features) ผลิตภณัฑ์ควรมีลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่าง
จากผูอ่ื้น   

-ความสอดคลอ้ง (Conformance) ผลิตภณัฑค์วรใชง้านไดต้ามท่ีลูกคา้หวงัไว ้

 -ความปลอดภยั (Safety) ผลิตภณัฑ์ควรมีความเส่ียงอนัตรายในการใชน้้อยท่ีสุด
 -ความเช่ือถือได ้(Reliability) ผลิตภณัฑค์วรใชง้านไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

 -ความคงทน (Durability) ผลิตภณัฑค์วรมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานในระดบัหน่ึง 
               -คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Quality) ผลิตภณัฑ์ควรสร้างความประทบัใจ และมี

ภาพพจน์ท่ีดีในสายตาลูกคา้ 
ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เป็นเคร่ืองก าหนดมูลค่าใน

การแลกเปล่ียน และเป็นตัวก าหนดความคาดหวงัของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค ท่ีผูบ้ริโภคท าการ
แลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ซ่ึงไดก้ล่าวไปอยา่งละเอียดแลว้ขา้งตน้ [ดูหวัขอ้ท่ี 6.1) 
ราคาของเน้ือสัตวช์นิดนั้น] 
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ช่องทางการจ าหน่าย (Place) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิท่ี

ผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง 
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินคา้ 
ประกอบดว้ย การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั (Storage) และการคลงัสินคา้ 
(Warehousing) และการบริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) โดยหลัก ๆ แล้วการ
กระจายสินคา้ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1) รูปแบบการจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) คือ การท่ีผูผ้ลิตจดัจ าหน่ายสินคา้
หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ โดยตรงและไม่ผา่นคนกลางทางการตลาด  

2) รูปแบบการจ าหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel) คือ การท่ีผูผ้ลิตจะอาศยัคน
กลางทางการตลาดหรือตวัแทนท าการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง โดย
จะค านึงถึงความเหมาะสมดา้นค่าใชจ่้ายและการประหยดัเวลา เช่น ตลาด ซุปเปอร์มาร์เกต เป็นตน้ 

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีจะให้
ขอ้มูล ชกัชวน เร่งเร้า จูงใจใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเสนอขายโดย
มุ่งหวงัใหมี้อิทธิพลต่อความรู้สึกท่ีดี ความเช่ือหรือพฤติกรรมของผูซ้ื้อ (พิบูล ทีปะปาล, 2545) 

เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ อาจจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลาย ๆ เคร่ืองมือประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication: IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั ซ่ึงการ
ประชาสัมพนัธ์ประกอบดว้ยเคร่ืองมือส าคญัดงัต่อไปน้ี 

การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารท่ีเก่ียวกบัองคก์รและ
ผลิตภณัฑ ์บริการหรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย
สินคา้ให้กบักลุ่มผูรั้บข่าวสารจ านวนมาก ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบการแจง้ข่าวสาร การจูงใจให้เกิด
ความตอ้งการหรือการเตือนความทรงจ า กลยุทธ์การโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การสร้างสรรค์
งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) และกลยุทธ์ส่ือ 
(Media Strategy)  

การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารจากผู ้
ส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง อาจเรียกวา่เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลเป็นกิจกรรม
ในการแจง้ข่าวสาร และจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล ผูส่้งข่าวสารจะสามารถรับรู้ และประเมินผลจาก
ผูรั้บข่าวสารไดท้นัที พนกังานขายสามารถแนะน าชกัชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการ รวมทั้ง
กระตุน้ให้เพิ่มการใชบ้ริการส าหรับลูกคา้เดิม และสามารถใชค้วามช่วยเหลือดูแลลูกคา้และเรียนรู้
ล่วงหนา้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร เพื่อท าให้เกิดโอกาสในการขายบริการอ่ืนให้กบัลูกคา้เพิ่มต่อไปใน
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อนาคต งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy) 
และการจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force management)  

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้
ความสนใจ ทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง เป็นเคร่ืองมือระยะ
สั้น เพื่อกระตุน้การตอบสนองให้เร็วข้ึน การส่งเสริมการขาย เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การ
น าไปใช ้และการเผยแพร่วสัดุ และเทคนิคต่าง ๆ โดยใชเ้สริมกบัการโฆษณา และช่วยเสริมการขาย 
การส่งเสริมการขาย อาจจะท าไดโ้ดยวิธีทางไปรษณีย ์แคตตาล็อค ส่ิงพิมพจ์ากบริษทัผูผ้ลิต การจดั
แสดงสินคา้ การแข่งขนัการขายและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อเพิ่มความพยายามใน
การขายของพนกังานขายหรือผูจ้  าหน่าย และส่งเสริมการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะ
การส่งเสริมการขายเป็นการให้ส่ิงจูงใจพิเศษ การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุน้คน
กลาง หรือ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) และการกระตุน้พนกังานขาย 
เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales Force Promotion) 

การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าวเป็น
การเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง 
ความพยายามท่ีมการวางแผนโดยองคก์รหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความ
พยายามในการส่ือสาร เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รหรือผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ชุมชนหรือเผยแพร่ข่าวสารท่ีดี การสร้างภาพพจน์ท่ีดีโดยการสร้างเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีดี ซ่ึง
เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ เช่น การประกาศในท่ีชุมชน การแจกส่ิงพิมพ์เผยแพร่ การท า
รายงานประจ าปี การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนในงานต่าง ๆ และการให้ข่าวสารนวตักรรมใหม่ ๆ เป็น
ตน้  

การบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งกบัธุรกิจ เพราะผูท่ี้
เคยซ้ือสินค้าจากธุรกิจ ก็จะทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไรจากประสบการณ์ของตน แล้ว
ถ่ายทอดประสบการณ์นั้นต่อไปยงัผูซ่ึ้งอาจเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ในอนาคต หากผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์มี
ความรู้สึกดี หรือประทบัใจในผลิตภณัฑ์นั้น ก็จะบอกต่อ ๆ ไปยงัญาติพี่นอ้งและคนรู้จกั พร้อมทั้ง
แนะน าให้ซ้ือด้วย ซ่ึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด และการติดต่อส่ือสาร
ไดม้าก แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ไม่ประทบัใจในผลิตภณัฑ์ ก็จะบอกต่อในทางไม่
ดี การแนะน าจากคนรู้จกัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูท่ี้ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์
นั้นสูงมาก  
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6.7) ปัจจัยด้านการตัดสินใจ 

แบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นแบบจ าลอง
ท่ีอธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีช้ีให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมผูบ้ริโภค และเหตุจูงใจต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิด
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ (Hawkins and Mothersbaugh, 2010; Kotler, 1996; Sciffman and 
Kanuk, 1994) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที ่2.4 แสดงแบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ท่ีมา: Kotler  (1996) 

ส่ิงกระตุ้น (Stimuluses) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) ไดแ้ก่ 
อารมณ์ และส่ิงกระตุน้ภายนอก (Outside Stimulus) ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

การตอบสนองของผู้บริโภค 

-การเลือกผลิตภณัฑ ์

-การเลือกยีห่้อ 

-การเลือกผูข้าย 

-เวลาในการซ้ือ 

-ปริมาณในการซ้ือ 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ                ลักษณะการตัดสินใจของ

ผู้ซ้ือ 

-ปัจจยัทางวฒันธรรม        -การรับรู้ปัญหา 

-ปัจจยัทางสังคม               -การคน้หาขอ้มูล 

-ปัจจยัทางจิตวทิยา           -การประเมินพฤติกรรม 

-ปัจจยัส่วนบุคคล             -การตดัสินใจซ้ือ 

                                              -ความรู้สึกภายหลงัการ

ซ้ือ 

 

 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด      ส่ิงกระตุน้
อ่ืน ๆ 
-ผลิตภณัฑ์                       - เศรษฐกิจ 
-ราคา                               - สังคม 
-สถานท่ี                           - วฒันธรรม 
-การส่งเสริมการขาย        - เทคโนโลย ี
                                         - อ่ืน ๆ  

 

 

   กล่องด า 
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ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการตลาด

สามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน ส่วนประสมทางการตลาดสามารถเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการซ้ือไดด้งัท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 6.6) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ในดา้น
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องออกแบบสวยงาม คุณภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคได ้ในปัจจุบนั ระบบตลาดสินคา้ตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปตามรสนิยมและความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคดว้ย ดา้นราคา ผลิตภณัฑค์วรมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ี ช่องทางการจดั
จ าหน่ายทัว่ถึง เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน เหล่าน้ีท าให้ผูบ้ริโภคนิยมการ
ซ้ืออาหารในร้านท่ีทนัสมยั และมีเคร่ืองปรับอากาศ ด้านการส่งเสริมการตลาด จะต้องมีความ
สม ่าเสมอทั้งในการโฆษณา การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม และการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไป เหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ (ธีรพนัธ์ โล่ห์
ทองค า, 2554) 

ส่ิงกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimuluses) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี (Boone and Kurtz, 2011)ไดแ้ก่ 

-ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของผูบ้ริโภค หากภาวะเศรษฐกิจดี อาจท าให้รายได้
ผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน จึงมีอ านาจในการซ้ือผลิตภณัฑม์าก จึงมีความตอ้งการในผลิตภณัฑน์ั้นมากข้ึน 

-เทคโนโลย ีหากบริษทัมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตสินคา้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เพราะเทคโนโลยีท่ีบริษทัใช้นั้น อาจมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุง พฒันา 
ผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน หรืออาจเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในสายการผลิตเพิ่มข้ึน โดยทั่วไป
ผูบ้ริโภคมกัจะชอบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ ท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้มากข้ืน 

-สังคม วฒันธรรม และประเพณี  ส่ิงเหล่าน้ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค เช่น ในดา้นศาสนา วนัส าคญัทางศาสนาพุทธอาจห้ามให้ขายเน้ือสัตวใ์นวนัพระ ศาสนา
อิสลามห้ามกินเน้ือสุกรท่ีไม่ได้ฆ่าเอง หรือ ศาสนาฮินดูห้ามกินเน้ือโค เป็นตน้ (สถาบนัเผยแผ่
ขอ้มูลอาลุลบยัตฺ (อ.), ม.ป.ป.) หรือ ในช่วงเทศกาลส าคญัต่าง ๆ อาจท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์บางอย่างเพิ่มข้ึนเพื่อน าไปเป็นของขวญั ของฝากให้คนท่ีรักและเคารพนบัถือ เป็นตน้ 
(อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนทแ์ละจิรเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 2550) 

-อ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย หากรัฐบาลมีการเพิ่มภาษีให้กบัผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคอาจซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ั้นลดลง ในทางกลบักนั หากรัฐบาลลดภาษีให้ผลิตภณัฑ์นั้น ผูบ้ริโภคอาจซ้ือผลิตภณัฑ์
นั้นเพิ่มมากข้ึน  
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กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของ

ผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
(ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544) 

ลักษณะของผู้ ซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่าง ๆ คือปัจจยัดา้น วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา (อนุชิต  
ศิริกิจ, 2551)   

-ปัจจยัด้านวฒันธรรม วฒันธรรม คือ ค่านิยม ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ และ
สัญลกัษณ์ท่ีมีอยู่ในสังคมแบบแผนประเพณีทั้งหลายท่ีถ่ายทอดจากคนกลุ่มหน่ึง ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ใน
สังคมหน่ึง ๆ ย่อมได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงวฒันธรรมจะสะท้อน
ออกมาในรูปแบบของประเพณี ส าหรับเน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ ปรากฎชดัเจนในดา้นของวฒันธรรม
และประเพณี ซ่ึงจะแสดงออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัในรูปของการกระท า เช่น ใชห้วัสุกร ไก่ ปลา และ
ฯลฯ ในการไหวเ้จา้ หรือแกบ้น เป็นตน้ (อนุชิต ศิริกิจ, 2551) 

-ปัจจยัทางสังคม มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยจะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง คือ กลุ่มบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อกลุ่มท่ีใชย้ดึถือเป็นแบบอยา่งในการซ้ือสินคา้ เช่น ครอบครัว เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน 
ดารา นกักีฬา และชั้นสังคม ซ่ึงแต่ละชั้นสังคมจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ทั้งชนชั้นสูง ชน
ชั้นกลางและชนชั้นต ่า 

-ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัยท่ีบุคคลมีความแตกต่างกัน และจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีปัจจยัแยกยอ่ย ไดแ้ก่ (อนุชิต ศิริกิจ, 2551) 

o การจูงใจ บุคคลหน่ึง ๆ มีความตอ้งการในส่ิงต่าง ๆ ไดห้ลายประการ 
o การเรียนรู้ การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ 

และการเรียนรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร 
o ความเช่ือและทศันคติ โดยความเช่ือ คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงจากประสบการณ์ในอดีต และทศันคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือความโน้มเอียงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงจะแสดงออกมาใน
รูปแบบของ การชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความเช่ือและทศันคติเขา้มามี
บทบาทส าคญัต่ออุปสงคข์องสินคา้เน่าเสียง่าย หรือสินคา้ทางการเกษตร ผูบ้ริโภค
มกัมีความรู้สึกนึกคิดว่าสินคา้ท่ีดีควรมีลกัษณะอย่างไร เช่น หากผูบ้ริโภคกลุ่ม
หน่ึงคิดว่าผกัและผลไมท่ี้ซ้ือมาควรจะมีคุณภาพดี สะอาด สด และใหม่ แมร้าคา
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แพงก็จะซ้ือ แต่ผูบ้ริโภคอีกกลุ่มหน่ึงกลับเห็นว่าไม่จ  าเป็น เพราะคุณภาพไม่
ต่างกนั ขอเพียงแต่วา่ราคาไม่แพงก็พอใจแลว้ ท าใหร้ะบบตลาดของสินคา้ประเภท
น้ีเปล่ียนแปลงไป ส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มแรก ซ่ึงตอ้งการสินคา้คุณภาพดี ไม่เน่าเสีย
ง่าย ขนาดผลเท่ากนั ผิวของผกัและผลไมต้อ้งสวย อาจจะตอ้งมีการลา้งท าความ
สะอาด ตกแต่งใหดู้สวยงาม แต่ในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่จ  าเป็นส าหรับ
ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีสองเลยก็ได ้(โสภิณ ทองปาน, 2537) 
-ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการ

ด ารงชีวิต บุคลิกภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะของตวัผูบ้ริโภคเองท่ีสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคไดอี้กทางหน่ึง 

กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอน 
ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การคน้หาขอ้มูล (Information Searching) การ
ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior) 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือ 
ผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase Decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การ
ตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Decision) การตดัสินใจดา้นร้านคา้ (Store Decision) การตดัสินใจ
เก่ียวกบัวธีิการซ้ือ (Method of Purchase Decision) (Peter and Olson, 2008) 

2.4 แบบจ าลองมัลติโนเมียลโลจิท (Multinomial Logit Model) 
แบบจ าลองมลัติโนเมียลโลจิท ใชใ้นกรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่ามากกวา่ 2 ค่า 

กล่าวคือ ตวัแปรตาม Y อาจหมายถึง จ านวนยี่ห้อสินคา้ เช่น อาจแบ่งเป็น 3 ยี่ห้อ คือ (คมสัน สุริยะ, 
2552b) 

1 ถา้เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 1 
              2 ถา้เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 2 
              3 ถา้เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 3 
หรือ 

)3Pr( y    คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 3  
)2Pr( y    คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 2 
)1Pr( y      คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 1 

โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้แต่ละยีห่อ้นั้น สามารถ ค านวณไดด้งัน้ี 

Y 
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เม่ือ  






33

22

11

xV

xV

xV







 

ระบบสมการเหล่าน้ีไม่สามารถหาค าตอบ Unique Solution ได ้เน่ืองจากค่าพารามิเตอร์นั้นมี
หลายค่าท่ีท าใหไ้ดค่้า Probability ท่ีเท่ากนั ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการก าหนดให้ค่าพารามิเตอร์ตวั
หน่ึงเท่ากบัศูนย ์ในท่ีน้ีจะเลือก 1

 และในการวิเคราะห์ จะตอ้งก าหนดในทางเลือกหน่ึงเป็นตวั
เปรียบเทียบ ในท่ีน้ีจะเลือกผูบ้ริโภคท่ีบริโภคสินคา้ยี่ห้ออ่ืน เน่ืองจากการซ้ือสินคา้ยี่ห้อท่ี 3 เป็นส่ิง
ท่ีอยูน่อกเหนือความสนใจมากท่ีสุด นัน่คือ อยากทราบวา่ผูบ้ริโภคสินคา้ยี่ห้อท่ี 1 และสินคา้ยี่ห้อท่ี 
2 จะมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากผูบ้ริโภคสินคา้ยีห่อ้อ่ืนอยา่งไร 

ดงันั้นเม่ือปรับค่าแลว้จะไดว้า่ 

เม่ือ 
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Greene (2003) จากท่ีก าหนดใหเ้หตุการณ์ท่ี 1y  เป็นตวัเปรียบเทียบ ดงันั้นสามารถหาโอกาส
เปรียบเทียบระหวา่งเหตุการณ์ท่ีสนใจกบัเหตุการณ์ท่ีหน่ึง ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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สมการ Likelihood Function และการหาค่าพารามิเตอร์จากแบบจ าลอง 

Greene (2003) ไดแ้สดงวิธีการสร้าง Log-likelihood Function และการค านวณท่ีเก่ียวขอ้งไว้
ดงัน้ี 
โอกาสท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเลือกซ้ือสินคา้ มีดงัน้ี (Borooah, 2001) 
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จากนั้น Take ln เขา้ไปทั้งสองขา้ง จะท าให ้ln ของผลคูณกลายเป็นผลบวกของ ln ดงัน้ี 
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เม่ือพิจารณาวา่ 1d ij
 ถา้ผูบ้ริโภคแต่ละคน (i) เลือกทางเลือกท่ี j และจะเท่ากบัศูนย ์หากไม่ได้

เลือก ดงันั้นส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีค่า 1dij
ได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น เพราะผูบ้ริโภคจะ

สามารถเลือกทางเลือกไดเ้พียง 1 ทาง  
จากนั้น จะหาค่าพารามิเตอร์ท่ีท าให้ไดค่้า Log-likelihood ท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงสามารถหาได้จากค่า

อนุพนัธ์ของสมการ Log-likelihood ไดด้งัน้ี 
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หาค่าพารามิเตอร์ไดจ้ากการหาค่าสูงสุดของฟังกช์นั ไดด้งัน้ี 
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ในการตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ท่ีไดน้ั้นเป็นค่าสูงสุด จะตอ้งหาค่าอนุพนัธ์ล าดบัท่ีสอง ซ่ึง
ค านวณไดด้งัน้ี 
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)1(1 j  หมายความวา่ จะเท่ากบั 1 หาก )1( j  แต่หากเป็นอยา่งอ่ืนแลว้ค่าจะเท่ากบั 0 

เงื่อนไข Independence from Irrelevant Alternatives (IIA) 
แบบจ าลอง MNL จะไม่สามารถใช้ได้เม่ือไม่มีเง่ือนไข Independence from Irrelevant 

Alternatives: IIA เกิดข้ึน จะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี (Greene, 2003) 
เม่ือก าหนดให ้ xV ik                  
และมีทางเลือกอยู ่C ทาง ซ่ึง },....,2,1{ MC   

McFadden (1986a) กล่าวว่าเม่ือค่าของ V ข้ึนอยู่กบัค่า xik เท่านั้น และไม่ข้ึนกบัส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อทางเลือก C และไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัทางเลือกอ่ืน แลว้ขอ้ตกลงเร่ือง IIA ของ Luce (1978) จะเป็นจริง 
ดงัน้ี 
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ซ่ึงหมายความว่า เม่ือทางเลือก i กบั j ซ่ึงเป็นสมาชิกของ A และ A เป็นสมาชิกย่อยของ C 
จะตอ้งไดว้่า โอกาสท่ีจะเลือกซ้ือ i จะมากกว่า j ไม่ว่าทั้งสองทางเลือกจะอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
ต่างกนั จะตอ้งค านวณไดเ้ท่ากนัเสมอ (Luce, 1978) 

ขอ้ตกลงเร่ือง IIA น้ี สามารถเขียนไดใ้นรูปแบบของความพอใจผนัแปร (Random Utility) โดย
ก าหนดให ้ 

)Pr()( UUiP jiC  เม่ือ Cj               (2.20) 
นัน่คือ โอกาสท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ i คือ โอกาสท่ีความพอใจท่ีได้จาก i  ไม่น้อยไปกว่าความ

พอใจท่ีไดจ้าก j  ทั้งน้ีความพอใจ WVU iii   เม่ือ V i  เป็นค่าความพอใจท่ีไดรั้บอิทธิพล
มาจากค่า xik และ W i  คือ ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากคุณลกัษณะท่ีเราไม่ได้น ามาพิจารณาใน
แบบจ าลอง การเลือกปฏิบัติ และการเปล่ียนแปลงของความชอบอันเกิดจากส่ิงท่ีว ัดไม่ได ้ 
(McFadden, 1986a) 

ขอ้ตกลงเร่ือง IIA มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดี คือ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกภายใตท้างเลือกท่ี
หลากหลายโดยอาศยัขอ้มูลจากการเปรียบเทียบระหวา่งสองทางเลือกทีละคู่ สามารถท าได ้จึงท าให้
ประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และเป็นตัวช่วยในการค านวณด้วยการ
เปรียบเทียบทางเลือกเป็นคู่จากทางเลือกท่ีหลากหลาย ส่วนขอ้เสียของ IIA คือ ไม่ไดส้นใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัคุณลกัษณะของสินค้าท่ีเป็นทางเลือกอ่ืน เช่น แมว้่าสินค้าอ่ืนจะมีการ
ปรับปรุงคุณภาพท่ีดีข้ึนมาก แต่ความสนใจระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ก็ไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงในทาง
เศรษฐศาสตร์และการตลาดนั้นไม่เป็นจริง  (McFadden, 1986b) 
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วธีิการใช้ IIA  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้วา่แบบจ าลอง MNL จะไม่สามารถใชไ้ดเ้ม่ือไม่มีเง่ือนไข IIA ดงันั้น IIA 
จึงนบัว่าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญั แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเง่ือนไข IIA ก็สามารถท าได ้ซ่ึงมีวิธีการ
แกปั้ญหาดงัน้ี 

1) ตอ้งทดสอบก่อนว่า IIA เกิดข้ึนหรือไม่ โดยการทดสอบทางสถิติ และหากมี IIA เกิดข้ึนก็
สามารถใชแ้บบจ าลอง Multinomial Logit ได ้

2) แมว้า่ IIA ไม่เกิดข้ึน ก็สามารถใช ้Multinomial Logit ได ้ถา้เราสามารถท าให้ V ข้ึนอยูก่บัค่า
ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อทางเลือกทั้งหมดไวด้ว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม มนัจะยากให้การทดสอบ และ
ค าตอบท่ีออกมาอาจมีความคลาดเคล่ือน 

3) อาจจะใชแ้บบจ าลองอ่ืนแทนได ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่ IIA จะเกิดข้ึนหรือไม่ แต่จะมีความ
ยากในการค านวณมากยิง่กวา่ 

วิธีการทดสอบวา่ปัญหา IIA เกิดข้ึนหรือไม่สามารถท าไดส้องวิธี (Econometric Laboratory UC 
Berkeley, 2000) คือ วิธี Hausman-McFadden Test และวิธี McFadden Omitted Variables Test แต่
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเพียงวธีิแรกเท่านั้น เน่ืองจาก มีความง่ายในทดสอบมากกวา่วธีิท่ีสอง 

การทดสอบเง่ือนไข IIA ดว้ยวิธี Hausman-McFadden Test แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ดงัน้ี 
(Hausman and McFadden, 1984) 

1) ประมาณค่าแบบจ าลอง MNL ท่ีมีครบทุกทางเลือก 
2) เลือกเฉพาะบางทางเลือก และบางตวัอย่างท่ีเลือกทางเลือกนั้นแลว้ประมาณค่าแบบจ าลอง 

MNL อีกคร้ังหน่ึง 
หากเง่ือนไข IIA เกิดข้ึน ค่าพารามิเตอร์จากทั้งสองคร้ังควรจะไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก ตาม

หลกัการ ไม่วา่จะมีทางเลือกอ่ืนเพิ่มข้ึนหรือลดลง โอกาสโดยเปรียบเทียบของเหตุการณ์คู่หน่ึงตอ้ง
คงท่ี 

ผลกระทบส่วนเพิม่หน่วยสุดท้าย (Marginal Effect) 
ผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วยสุดทา้ย (Marginal Effect) คือ เม่ือตวัแปรตน้มีค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ

ท าใหต้วัแปรตามเปล่ียนแปลงไปเท่าไร ซ่ึงสามารถอ่านค่าได ้ดงัน้ี (คมสัน สุริยะ, 2552a) 
1) หากตวัแปรตน้ (X) เป็นตวัแปรท่ีมีเพียงสองค่า คือ 0 และ 1 สามารถกล่าวได้ว่า การ

เปล่ียนแปลงจาก 0 เป็น 1 ถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลง 1 หน่วย และสามารถอ่านค่า Marginal Effect 
ได ้ดงัน้ี 
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สมการท่ี (2.21) สามารถอ่านค่าไดว้่า ถา้ตวัแปร x ตวัท่ี k เปล่ียนไปหน่ึงหน่วยแลว้ จะท าให้
โอกาสท่ีตวัแปรตามจะเปล่ียนไปเท่าใด (คมสัน สุริยะ, 2552a) 

แต่อยา่งไรก็ตาม เราไม่ทราบค่า x  แต่ในโปรแกรมทางเศรษฐมิติ Limdep แกปั้ญหาน้ีดว้ย
การน าค่าฉล่ียของ x มาคูณกบั   แต่ก็มีปัญหาตามมา คือ หากตวัแปร x มีเพียงสองค่าคือหน่ึงกบั
ศูนย ์ค่าเฉล่ียของตวัแปรน้ีเท่ากบั 0.5 ดงันั้น เม่ือเพิ่มเขา้ไปอีกหน่ึงหน่วยตามหลกัของ Partial 
Derivatives จะไดเ้ท่ากบั 1.5 ซ่ึงไม่มีความหมาย หรืออาจจะสามารถตีความไปตามค่า Marginal 
Effect ท่ีโปรแกรมค านวณออกมาได้นั้นจะเป็นการ Over-estimate แต่ในการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Binary Logit จะตอ้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั Base Case เสมอ ซ่ึง Base Case คือ กรณี
ท่ีค่าตวัแปรตน้ (x) ทั้งหมดในแบบจ าลองมีค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงเป็นไดท่ี้จะแทนค่า x ทั้งหมดให้
เท่ากบัศูนย ์จากนั้นเม่ือตวัแปร x ตวัท่ี k เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ก็จะหมายความวา่ เพิ่มจาก x=0 เป็น 
x=0+1=1 (Cramer, 2003) 

หากลองแทนค่า x=0 ทั้งหมด จะท าใหส้มการ มีการเปล่ียนแปลงไปดงัน้ี 
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ในกรณีท่ี  0
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ หรือ  0

 มีค่าเป็นศูนย ์จะท าใหเ้ขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 
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              (2.23) 

การค านวณค่า Marginal Effect โดยการแทนค่า x ทั้งหมดดว้ยศูนย ์จะสามารถท าไดก้็ต่อเม่ือค่า 
 0

หรือค่าคงท่ีของแบบจ าลองมีค่าเป็นศูนยด์ว้ย หรือ  0
 ตอ้งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหากมีค่า

นยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งค านวณค่า Exponential ของ  0
ซ่ึงติดเคร่ืองหมายลบนั้นก่อน แลว้จึงเขา้

สูตรตามสมการท่ี (Greene, 2003) 
2) หากตวัแปรตน้เป็นตวัแปรท่ีมีค่าต่อเน่ือง การค านวณ Marginal Effect ก็สามารถใช้สูตร

ขา้งบนได้เช่นเดียวกนั แต่การแทนค่าตวัแปร X ควรแทนดว้ยค่าเฉล่ียท่ีได้จากโปรแกรมทาง 
เศรษฐมิติ 

นอกจากน้ี ตวัแปรรายได ้เป็นตวัแปรอีกตวัหน่ึงท่ีไม่ควรแทนศูนยเ์ขา้ไปในการหาค่า Marginal 
Effect เพราะในความเป็นจริง อาจจะไม่มีคนท่ีมีรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์และการท่ีรายไดจ้ะเพิ่มข้ึนมา
เพียงหน่ึงบาทอาจจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือเลย ในกรณีน้ี ควรจะเลือกใช้ค่าเฉล่ียของ
รายได ้ซ่ึงเม่ือค านวณ Marginal Effect ออกมาแลว้ จะไดว้า่ เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึนจากรายไดเ้ฉล่ียของ
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คนทัว่ไปข้ึนมาหน่ึงบาทแลว้จะท าใหโ้อกาสในการเลือกซ้ือสินคา้เปล่ียนไปหรือไม่ (คมสัน สุริยะ, 
2552b) 

อย่างไรก็ตาม หากตวัแปร x มีค่าต่อเน่ืองแลว้ จะไม่สามารถแทนค่าดว้ยศูนยเ์พื่อการค านวณ 
Marginal Effect ได้ ตวัอย่างเช่น ในการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้บริการขนส่ง ตวัแปรผลต่าง
ระหว่างระยะทางจากโรงงานไปถึงสถานีขนส่ง และจากโรงงานไปถึงสถานีรถไฟนั้นมีค่าเท่ากบั
ศูนยไ์ด้ ซ่ึงค่าเท่ากบัศูนย ์หมายความว่า ระยะทางไม่ต่างกนั การแทนค่าศูนยเ์ขา้ไปในการหาค่า 
Marginal Effect ยอ่มหมายความวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีไม่มีความแตกต่างกนัดา้นระยะทาง 
เป็นตน้ (Cramer, 2003) 

2.5 แบบจ าลองมัลติโนเมียลโพรบิท (Multinomial Probit: MNP) 
แบบจ าลองมลัติโนเมียลโพรบิท เป็นวิธีการค านวณส าหรับทางเลือกหลายทาง แบบจ าลองน้ี

สามารถก าหนดรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างทางเลือกท่ีเหมือนกันได้อย่างหลากหลาย 
แบบจ าลองมลัติโนเมียลโพรบิต เป็น Random Utility Model ซ่ึงความพอใจท่ีไดรั้บจากแต่ละ
ทางเลือกมีการกระจายแบบปกติ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี (McFadden, 1986a) 

)Pr()( U jUiiPC   เม่ือ Cj               (2.24) 

จากสมการ สามารถแปลความหมายไดว้า่ โอกาสท่ีทางเลือก i ก็คือ โอกาสท่ีความพอใจท่ีไดรั้บ
จาก i ไม่นอ้ยไปกวา่ท่ีไดรั้บจากทางเลือกอ่ืนในเซต C 

ก าหนดให้ V iVE )(  สามารถแปลความหมายไดว้่า ค่าเฉล่ียของความพอใจท่ีก าหนดให้
เท่ากบั V หรือค่าความพอใจท่ีไดรั้บจากคุณสมบติัของสินคา้ในทางเลือกนั้น (McFadden, 1986a) 

ก าหนดให้ความสัมพันธ์  (Covariance)  ระหว่าง U i  และ U j มี ค่าเท่ากับ  ij หรือ 

 ijji UU ),cov(  ซ่ึงอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากคุณลกัษณะของสินคา้ก็เป็นได้ (McFadden, 
1986a) 

แบบจ าลองน้ีก าหนดให้ความพอใจไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะของสินคา้ในรูปแบบสมการ
เส้นตรงซ่ึงมีคุณสมบติัของการบวกกนัของความพอใจท่ีรับจากคุณลกัษณะประการต่าง ๆ ของ
สินคา้ แต่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยอิทธิพลของคุณลกัษณะนั้น แบบจ าลองน้ี มีคุณลกัษณะพิเศษคือ น ้ าหนกั
ท่ีถ่วง )( k  ไม่ได้เป็นค่าคงท่ี แต่มีหลาย ๆ ค่าและกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) 
(Hausman and McFadden, 1984) 

 kkiii xxxUi  ...2211               (2.25) 
ค่าเฉล่ียของน ้ าหนกัเหล่านั้นเรียกวา่  k

และจะได ้Random Coefficient Probit (RCMNP) ซ่ึง
สามารถค านวณค่า V ได ้ดงัน้ี (Hausman and McFadden, 1984) 
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 kkiiii xxxV  ...
2211               (2.26) 

xGxUUCov jji ),(                  (2.27) 
เม่ือ xk คือ คุณสมบติัของสินคา้ และ G คือ Covariance Matrix ของ   

การค านวณแบบจ าลอง MNP ตอ้งใช้การอินทิเกรท การค านวณทางสถิติท่ีตอ้งใช้วิธีค  านวณ
หลาย ๆ รอบ (Iteration) จะไม่สะดวกส าหรับทางเลือกท่ีมีมากกว่าส่ีทางข้ึนไป จึงต้องใช้วิธี
ประมาณค่าของผลอินทิเกรท แต่ผลการประมาณค่านั้นอาจจะไม่ถูกตอ้งหากความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แต่ละทางเลือกมีค่าเป็นลบ หรือค่าความแปรปรวนของแต่ละทางเลือกไม่เท่ากนั (Borooah, 2001) 

อีกทางออกหน่ึง คือ ก าหนดโครงสร้างของปัจจยัท่ีจะวิเคราะห์ให้มีขนาดเล็กลงใน Covariance 
Matrix ส่ิงน้ีท าไดท้ั้ง MNP แบบ Direct Coefficient และ Random Coefficient หรือ Hybrid Model 
ระหวา่ง MNP และ MNL ซ่ึงโอกาสท่ีจะเลือกทางเลือกหน่ึง ก าหนดให้เป็นแบบ MNL ดว้ยค่า V 
ซ่ึงก าหนดจากสมการเส้นตรงภายใตพ้ารามิเตอร์ท่ีแปรผนัไปมาไดแ้บบ  ดงัน้ี (Beggs, Cardell, 
and Hauseman, 1981) 
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)(                (2.28) 

ในสมการท่ี (2.28) ก าหนดให้  ต่าง ๆ แปรผนัได้และมีการกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย   (Beggs et al., 1981) 

วิธีการท่ีสามส าหรับการค านวณแบบจ าลอง MNP คือ การค านวณโอกาสท่ีจะเลือกทางเลือก
หน่ึงด้วย Monte Carlo Simulation ทั้งในการประมาณค่าพารามิเตอร์และในการพยากรณ์
แบบจ าลอง RCMNP สามารถเขียนไดว้า่ (Manski and McFadden, 1981) 

 AvxiU i                    (2.29) 
ซ่ึง   คือเวกเตอร์ของค่าเฉล่ียของ  ส่วนเมตริกซ์ A เรียกวา่ Cholesky Factor ของ Covariance 
Matrix ซ่ึง GAA  และ v  คือเวกเตอร์ของค่าท่ีเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงมีความเป็นอิสระและมีการ
กระจายแบบปกติ (Independent Standard Normal Variates) ทั้งน้ี ทั้ง   และ A อาจจะได้รับ
อิทธิพลมาจากปัจจยัท่ีลึกลงไปอีกต่อหน่ึงเช่น    

การค านวณหาโอกาสท่ีจะเลือกทางเลือกหน่ึง ณ ค่าพารามิเตอร์ค่าหน่ึง สามารถหาไดด้ว้ยการ
แทนค่า v ท่ีสร้างข้ึนมาอยา่งสุ่ม แลว้นบัจ านวนวา่มีความพอใจ U ก่ีตวัท่ีไดรั้บสูงสุด (Manski and 
McFadden, 1981) นอกจากน้ี จ  านวนตวัอยา่งท่ีจ  าเป็นส าหรับการค านวณโอกาสท่ีจะเลือกทางเลือก
หน่ึงอาจจะไม่มากพอส าหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของทั้งแบบจ าลอง แต่มากพอส าหรับการ
พยากรณ์ 
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อย่างไรก็ตาม ได้มีการพฒันาแบบจ าลอง Simulated Moments ส าหรับการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ของ MNP ซ่ึงมีคุณสมบติั Consistent Asymptotically Normal ซ่ึงใช ้Monte Carlo 
เพียงหน่ึงคร้ังส าหรับหน่ึง Observation และสามารถใช้ไดส้ าหรับแบบจ าลองท่ีมีหลายทางเลือก 
ส าหรับตวัอย่างจ านวน T ซ่ึงได้มาจากประชากรท่ีเลือกสินค้าในเซต C วิธีการน้ีค านวณ
ค่าพารามิเตอร์   ดว้ยค่าท่ีจะสามารถแกส้มการต่อไปน้ีได ้(McFadden, 1986b) 
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               (2.30) 

ในสมการน้ี t หมายถึง Observation ส่วน i หมายถึงทางเลือก และ d it  หมายถึง ตวัท่ีระบุว่า
ทางเลือกไหนถูกเลือกหรือไม่ แลว้ )(f

it
คือความถ่ีท่ีค  านวณออกมาส าหรับทางเลือกท่ีพยากรณ์

ส าหรับพารามิเตอร์   ความถ่ีดงักล่าวได้มาโดยเร่ิมตน้จากการสร้างเวกเตอร์สุ่มของตวัแปร v 
ข้ึนมาหน่ึงหรือหลายเวกเตอร์ส าหรับแต่ละ Observation t จากนั้นค านวณความพอใจออกมา
ส าหรับแต่ละคร้ังของการทดลองใส่ค่า  ดงัน้ี (McFadden, 1986b) 

))()(( vAxU itit                  (2.31) 
จากนั้นใหน้บัจ านวนคร้ังท่ีแต่ละทางเลือกไดรั้บความพอใจสูงสุด 

2.6 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
นิยม ช่ืนนิรันดร์ (2527) ได้ท าศึกษา “อุปสงค์การบริโภคเน้ือสุกรในประเทศไทย” โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์การบริโภคเน้ือสุกรภายในประเทศ 
เพื่อประมาณหาค่าความยืดหยุ่นในการบริโภคเน้ือสุกร อนัเน่ืองมาจากรายได้เปล่ียนแปลง ราคา
สินคา้นั้นเปล่ียนแปลง และเม่ือราคาสินคา้อ่ืน ๆ เปล่ียนแปลง เพื่อคาดคะเนอุปสงคก์ารบริโภคเน้ือ
สุกรโดยพิจารณาบนพื้นฐานของอตัราการเพิ่มของประชากร และรายไดใ้นอนาคต และเพื่อศึกษา
ถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการคา้สุกรในประเทศไทย ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ ปี พ.ศ.2511-
2523 ในการค านวณ และใชว้ิธี Regression Analysis โดยการแยกการค านวณออกเป็นรายภาค ผล
การศึกษาพบว่า ภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีค่าความยืดหยุน่ต่อราคาเน้ือสุกรและต่อราคาเน้ือไก่สูงกว่า
ทุกภาค ภาคใตมี้ค่าความยดืหยุน่ต่อราคาเน้ือสุกรต ่าท่ีสุด ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ค่าความยืดหยุ่นต่อราคาเน้ือสุกรใกล้เคียงกนั จากการคาดคะเนปริมาณความตอ้งการบริโภคใน
ระยะ 7 ปี ขา้งหนา้ ปรากฎวา่ ภาคกลางมีผูบ้ริโภคบริโภคเน้ือสุกรต่อคนสูงกวา่ทุกภาค ทั้งน้ีเพราะ
รายไดต่้อคนมีค่าสูงท่ีสุด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความตอ้งการต ่าท่ีสุด 

พรีวุฒิ เชิดสถิรกุล (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
เน้ือสุกรของผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยั
ดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเน้ือสุกรของผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรในอ าเภอเมือง จงัหวดั
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เชียงใหม่ โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากการสร้างแบบสอบถาม ถามผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรทั้งหมด จ านวน 
134 คน จากการศึกษาพบวา่ ผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก โดยปัจจยัองค์ประกอบด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดเน้ือสุกร ความสดใหม่ของเน้ือสุกร สีของเน้ือสุกร ตอ้ง
เป็นเน้ือสุกรท่ีปราศจากสารเร่งเน้ือแดง เป็นสุกรท่ีมาจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองเป็นฟาร์ม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว ์ตลอดจนน ้ าหนักท่ีสูญเสียไปในระหว่างฆ่า ปริมาณเน้ือแดงท่ีไดเ้ม่ือ
เปรียบเทียบกบัน ้ าหนักสุกรมีชีวิต และมีการอดอาหารสุกรก่อนส่งขาย ปัจจยัทางดา้นราคา ผูค้า้
ปลีกเน้ือสุกรใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก โดยปัจจยัองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูค้า้ปลีก
เน้ือสุกรใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัมากไดแ้ก่ มีการบอกราคาล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ราคาขาย และราคาเหมาะกบัสินคา้ ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยจะตอ้งมีการส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย  สามารถ
สั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้สถานท่ีจ าหน่ายสะดวกในการซ้ือ และความคุน้เคยกบัเจา้ของ ปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ซ่ึงจะตอ้งมี
บริการส่งของถึงท่ี มีการรับประกนัสินคา้ในกรณีท่ีมีการส่งสินคา้ถึงท่ี มนุษยสัมพนัธ์ของผูข้าย มี
การขายแบบใหสิ้นเช่ือ และมีการใหส่้วนลด ตามล าดบั 

แสงดาว บ าเพ็ญเกียรติกุล (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานเน้ือ
สุกรภายในประเทศ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิต การตลาด ตลอดจน
อุปสรรคในการเล้ียงสุกรภายในประเทศ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคแ์ละอุปทาน
เน้ือสุกรภายในประเทศ โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาระหวา่งพ.ศ. 2530-2544 โดยศึกษาในลกัษณะการ
วิเคราะห์แบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงใช้วิธี Ordinary Least 
Square Method ผลการศึกษา พบวา่ รายไดป้ระชาชาติต่อคนมีอิทธิพลต่อความตอ้งการการบริโภค
เน้ือสุกรมากท่ีสุด รองลงมาคือราคาขายปลีกของเน้ือไก่ตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกเน้ือสุกร
ตลาดกรุงเทพฯ ตามล าดบั ส่วนการศึกษาของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรจากท่ีเคยมีการศึกษามา 
พบว่า ราคาขายปลีกเน้ือสุกรตลาดกรุงเทพฯ มีอิทธิพลต่อความต้องการการบริโภคมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รายไดป้ระชาชาติต่อหวั แต่ทางดา้นราคาขายปลีกเน้ือโคตลาดกรุงเทพฯ จะมีอิทธิพล
ต่อความตอ้งการบริโภคเน้ือสุกรในทางตรงกนัขา้ม 

กติติศักดิ์ มะรินทร์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรของผูบ้ริโภค
ในเขตเทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภค ผลิตภณัฑ์เน้ือสุกรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 378 ตวัอยา่ง จากการสุ่มจากจ านวน
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ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเวียง จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จะซ้ือผลิตภณัฑ์
เน้ือสุกรประเภทไส้อัว่มากท่ีสุด เน่ืองจาก หาซ้ือไดง่้าย และปลอดภยั ไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ตราสินคา้และบริษทัผูผ้ลิตท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ซีพีเอฟ รองมาคือเบทาโกร 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง โดยไดรั้บอิทธิพลจากการพูดปากต่อ
ปากมากท่ีสุด ซ่ึงจะซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสุกรในโอกาสท่ีมีงานเล้ียงและสังสรรค์มากท่ีสุด และจะซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เน้ือสุกรจากตลาดสด โดยจะซ้ือมากท่ีสุด 2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวนเงินเฉล่ียท่ีซ้ือต่อคร้ัง 
ต ่ากว่า 100 บาทและซ้ือมาเป็นรายะเวลา 2 ปีข้ึนไป ในด้านเก่ียวกับทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ความสดและสะอาด ดา้นราคา ซ่ึงราคาควรเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ผูบ้ริโภคจะตอ้งสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง และสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือการแสดงสินคา้ ณ จุดขาย มี
ความน่าสนใจ 

อาวีดร ธรสัมพันธ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมและทศันคติ
การบริโภคอาหารโปรตีนจากเน้ือสุกรของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดบัทศันคติในการบริโภค
อาหารประเภทโปรตีนจากเน้ือสุกร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารโปรตีนจากเน้ือสุกร และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ทศันติของคนวยัท างานท่ีมีต่ออาหารโปรตีนจากเน้ือสุกรในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชแ้บบสอบถามปลายปิดโดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารโปรตีนจากเน้ือสุกรของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 40-60 ปี จ  านวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ระดบั
การศึกษา อายุ สถานภาพ และเพศ มีผลต่อระดบัทศันคติต่อการบริโภคอาหารโปรตีนจากเน้ือสุกร 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 
นอกจากน้ี รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา อายุ และสถานภาพ จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเน้ือสุกรต่อสัปดาห์
แต่ละรูปแบบ ปริมาณการซ้ือเน้ือสุกรแต่ละรูปแบบ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเน้ือสุกรต่อคร้ังแต่ละ
รูปแบบ เหตุผลของการบริโภค สถานท่ีซ้ือเน้ือสุกรแต่ละรูปแบบ และเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสุกรแต่ละรูปแบบ ยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนระดับทัศนคติด้านผลิตภณัฑ์กับระดับ
ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด  

Jung and Koo (2000)ไดศึ้กษาเร่ือง “An Econometric Analysis of Demand for Meat and 
Fish Products in Korea” โดยใช้วิธี Linear Approximate Almost Ideal Demand System 
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(LA/AIDS) ใชใ้นการประมาณอุปสงคข์องเน้ือและผลิตภณัฑ์ปลาในประเทศเกาหลี และเน่ืองจาก
รายไดเ้ป็น Endogenous Variable จึงสามารถใช ้Three-stage Least Squares Estimator (3SLS) ใน
การประมาณอุปสงคข์องเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์ปลา LA/AIDS ถูกใชใ้นการประมาณขอ้มูลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 1998 ผลการศึกษาพบวา่ อุปสงคเ์น้ือโคจะเพิ่มข้ึน
เม่ือรายไดต่้อหัวเพิ่มข้ึน หากการน าเขา้มีราคาถูกลงเน่ืองจากนโยบายการคา้เสรีโดยรัฐบาลเกาหลี 
เน้ือโคภายในประเทศจะไม่สามารถแข่งขนัไดแ้ละจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไป ส าหรับเน้ือสุกร
และเน้ือไก่สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ด ้แต่ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเน้ือปลาก็จะสูญเสียส่วน
แบ่งตลาดเช่นเดียวกบัเน้ือโคภายในประเทศ  

Umberger, Feuz, Calkins and Killinger (2001)ไดศึ้กษาเร่ือง “U.S. Consumer Preference 
for Domestic Corn-fed versus International Grass-fed Beef” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบวา่
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้เก่ียวกบัรสชาติของเน้ือสเต็กท่ีมีความแตกต่างกันไปได้หรือไม่และหาก
ผูบ้ริโภคมีความชอบในเน้ือสเตก็ชนิดนั้น ๆ ผูบ้ริโภคจะมีความยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มให้กบัเน้ือชนิดนั้น
หรือไม่ โดยใชก้ารสัมภาษณ์ผูบ้ริโภครายบุคคล การเก็บแบบสอบถาม และการทดสอบ โดยการใช้
อาหารจริง เงินจริง รับประทานจริง นอกจากน้ียงัใช้แบบจ าลอง Multinomial Logit  ในการ
วิเคราะห์ความชอบส่วนบุคคลและการให้ราคา ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคสามารถแยกความ
แตกต่างระหวา่งเน้ือโคจากโคท่ีเล้ียงดว้ยขา้วโพดและโคท่ีเล้ียงดว้ยหญา้ได ้ผูบ้ริโภคมีความยินดีท่ี
จะจ่ายใหก้บัเน้ือท่ีชอบเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีผูบ้ริโภคร้อยละ 62 ชอบเน้ือโคจากโคท่ีเล้ียงดว้ยขา้วโพด
มากกว่าโคท่ีเล้ียงดว้ยหญา้ และยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึน 1.61 ดอลล่าร์ต่อปอนด์ ส าหรับผูบ้ริโภคร้อย
ละ 23 ท่ีชอบเน้ือโคจากโคท่ีเล้ียงดว้ยหญา้มากกว่าโคท่ีเล้ียงดว้ยขา้วโพด มีความยินดีท่ีจะจ่าย
เพิ่มข้ึน 1.36 ดอลล่าร์ต่อปอนด์ ซ่ึงจากแบบวิธี Multinomial Logit แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกบริโภคเน้ือโคท่ีเล้ียงดว้ยขา้วโพด ไดแ้ก่ เพศ บริโภค/ไม่บริโภคเน้ือโค และระดบัคุณภาพ
ของเน้ือโค ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคเน้ือโคท่ีเล้ียงดว้ยหญา้ ไดแ้ก่ รัฐท่ีอาศยัอยู ่ชาติ
พนัธ์ุ ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ และระดบัคุณภาพของเน้ือโค 

Schupp, Gillespie, and Reed (1998) ไดศี้กษาเร่ือง “Consumer Choice Among Alternative 
Red Meats” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบทางเลือกของผูบ้ริโภคการเลือกบริโภคเน้ือสัตวแ์ปลก 
ไดแ้ก่ เน้ือกวาง เน้ือกระบือ เน้ือนกอีมูและเน้ือนกกระจอกเทศโดยเปรียบเทียบกบัเน้ือแดงชนิดอ่ืน 
ๆ ท่ีมีความนิยมในการบริโภค เช่น เน้ือโค เน้ือสุกร โดยใช้ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดย
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครัวเรือนในเมืองและชนบทของรัฐหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา และไดใ้ช้
แบบจ าลอง Multinomial Logit ในการประมาณค่า ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะถูกถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปและทางเลือกของเน้ือสัตว ์โดยผูต้อบแบบสอบถามจะถูกถามว่า หากเน้ือกวาง เน้ือกระบือ 
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เน้ือนกอีมู เน้ือนกกระจอกเทศ และเน้ืออ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดอ้า้งถึง มีการน ามาหัน่ขายในราคาเท่ากนั คุณ
จะเลือกเน้ือสัตว์ชนิดใด โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเน้ือสัตว์ ได้แก่ เพศ 
การศึกษา และชาติพนัธ์ุของผูต้อบแบบสอบถาม 

Schroeder, Marsh and Mintert (2000) ไดศึ้กษาเร่ือง “Beef Demand Determinants” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงคเ์น้ือววั การศึกษาใน
คร้ังน้ีใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาเป็นไตรมาส ตั้งแต่ปี 1982-1998 โดยใชก้ารค านวณค่าความยืดหยุน่ของ
ขอ้มูล ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์เน้ือโค ได้แก่ ราคาเน้ือสัตวท่ี์สามารถใช้
บริโภคทดแทนกนัได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด การเปล่ียนแปลงด้านประชากรของผูบ้ริโภค ความ
ปลอดภยัทางดา้นอาหาร ขอ้มูลดา้นสุขภาพ และฤดูกาล ส าหรับความยืดหยุน่ของเน้ือสัตวช์นิดต่าง 
ๆ นั้น พบวา่ความยดืหยุน่ของราคาเน้ือโคมีค่า -0.61 ซ่ึงหมายความวา่ หากเน้ือโคมีราคาเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 1 จะท าใหอุ้ปสงคก์ารบริโภคเน้ือโคลดลงร้อยละ 0.61 ส่วนเน้ือสุกรและเน้ือไก่สามารถทดแทน
การบริโภคเน้ือโคไดต้ ่า เน่ืองจากมีความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาเป็น 0.04 และ 0.02 ตามล าดบั 
ส าหรับค่าใช้จ่าย การใช้จ่ายในการซ้ือเน้ือโคเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของค่าใช้จ่ายของผูบ้ริโภค
ทั้งหมด ซ่ึงนั่นอาจหมายความว่าเน้ือโคมีความยืดหยุ่นน้อย และผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัถึง 
คุณภาพของเน้ือโค โดยเฉพาะความนุ่มของเน้ือโคอาจจะมีความส าคญัมากข้ึนในอนาคต เม่ือ
กล่าวถึงรายได้ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้แสดงให้เห็นว่า หากรายได้หลังหักภาษีของ
ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าใหอุ้ปสงคเ์น้ือโคเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 ในดา้นปลอดภยัทางดา้นอาหาร
ของเน้ือโค อุปสงค์ของเน้ือโคจะลดลงเม่ือความปลอดภยัทางดา้นอาหารของเน้ือโคลดลง สาเหตุ
จากโรคติดต่อในโค ส าหรับดา้นขอ้มูลทางดา้นสุขภาพของเน้ือโคนั้น ปริมาณคอลเลสเตอรอลและ
ความเส่ียงของการบริโภคเน้ือโค ท าให้ความยืดหยุ่นอุปสงคข์องเน้ือโคลดลงร้อยละ 0.6  ในดา้น
การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ การท่ีผูห้ญิงเขา้สู่ตลาดแรงงานมากข้ึนท าให้อุปสงคข์องเน้ือ
โคลดลงเช่นกนั เน่ืองจากแรงงานหญิงอาจมีเวลาในการประกอบอาหารน้อย จึงต้องการความ
สะดวกสบายในการประกอบอาหาร เน้ือโคสดอาจจะใช้เวลาในการประกอบอาหารนาน ท าให้
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเน้ือโคท่ีง่ายต่อการปรุงมากข้ึน เน่ืองจากสะดวกสบายและไม่
สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการอีกดว้ย  

Lazaridis (2003)ไดศึ้กษาเร่ือง “Household Meat Demand in Greece: A Demand Systems 
Appoach Using Microdata” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารูปแบบการบริโภคเน้ือสัตวข์องครัวเรือน
ในกรีซ ซ่ึงใช ้Linear Approximate Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นประชากรต่อความตอ้งการของเน้ือสัตวท์ั้ง 4 ชนิด 
คือ เน้ือโค เน้ือแกะ เน้ือสุกร และเน้ือสัตวปี์ก ส่วนขอ้มูลนั้น ใช้ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม
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เก่ียวกบัรายไดข้องครัวเรือนในกรีซในระหว่าง 2 ช่วงเวลา คือ ปี 1987-1988 และ ผลการศึกษา
พบวา่ ราคาของเน้ือโคและเน้ือสัตวปี์กมีอิทธิพลต่ออุปสงคม์ากกวา่เน้ือแกะและเน้ือสุกร เน้ือสัตว์
แต่ละชนิดยงัสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งมากอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามราคาของเน้ือสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งยงัมี
อิทธิพลนอ้ยมาก ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อการบริโภคเน้ือสัตวโ์ดยเฉพาะเน้ือสัตวปี์ก
และเน้ือสุกร รายไดน้ั้นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อรูปแบบการบริโภคมากกวา่ราคา นอกจากน้ีเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโตข้ึนจะยงัประโยชน์ในการขยายธุรกิจเก่ียวกบัการคา้เน้ือสัตวเ์หล่าน้ีอีกดว้ย 

Campiche, Holcomb and Ward (2004) ได้ศึกษาเก่ียวกบั “Impacts of Consumer 
Characteristics and Perceptions on Willingness to Pay for Natural Beef in the Southern 
Plains” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความยินดีท่ีจะจ่ายให้กับเน้ือโคแบบธรรมชาติ คือไม่มี
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตหรือการใชย้าปฏิชีวนะในการเล้ียงโคเน้ือ ส่วนเน้ือโคอีกประเภทหน่ึง 
คือ เน้ือโคแบบธรรมดา คือ เน้ือโคท่ีมีการใชฮ้อร์โมนเร่งการเจริญเติบโตหรือการใชย้าปฏิชีวนะใน
การเล้ียงโคเน้ือในปริมาณท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อมนุษย ซ่ึงค าถามของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
พฤติกรรมในการซ้ือเน้ือโค การรับรู้และความชอบในเน้ือโคแบบธรรมชาติรวมถึงปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร์ มีผลต่อความยินดีท่ีจะจ่ายให้กบัเน้ือโคแบบธรรมชาติหรือไม่ ซ่ึงใชก้ารเก็บแบบ
ถามจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเน้ือโค โดยผูต้อบแบบสอบถามจะถูกถามว่า คุณจะซ้ือเน้ือโคสันนอกแบบ
ธรรมดาท่ีราคา 4 ดอลล่าร์ต่อปอนด์หรือเน้ือโคสันนอกแบบธรรมชาติท่ีราคา 5.60 ดอลล่าร์ต่อ
ปอนด์ หากผูต้อบแบบสอบถามเลือกเน้ือโคแบบธรรมชาติ  ก็จะถูกถามต่อหาก หากเน้ือโคแบบ
ธรรมดาราคาเท่าเดิม แต่เน้ือโคแบบธรรมชาติราคาสูงข้ึนเป็น 6.50 ดอลล่าร์ต่อปอนด์ ส่วนผูท่ี้เลือก
เน้ือโคแบบธรรมดาตั้งแต่ข้ึนแรกก็จะถูกถามต่อเช่นกนัว่า หากเน้ือโคแบบธรรมชาติมีราคาลดลง
เป็น 5 ดอลล่าร์ต่อปอนด์ โดยเน้ือโคแบบธรรมดามีราคาเท่าเดิม แบบจ าลอง Multinomial Logit ถูก
น ามาใชเ้พื่อประเมินวา่คุณลกัษณะทางดา้นประชากรมีผลต่อความยนิดีท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึนให้กบัเน้ือโค
แบบธรรมชาติหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคและการรับรู้ของเน้ือโค
แบบชาติมีผลต่อความยนิดีท่ีจะจ่ายใหก้บัเน้ือโคแบบธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรู้จากการอ่าน
เก่ียวกบัเน้ือโคแบบธรรมชาติแลว้ พบวา่แนวโนม้วา่ซ้ือเน้ือโคแบบธรรมชาติมากข้ึน 

Peng, McCann-Hiltz and Goddard (2004) ไดศึ้กษาเร่ือง “Consumer Demand for Meat In 
Alberta, Canada: Impact of BSE”โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประยุกตท์ฤษฎีอุปสงค์เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคเน้ือสัตว์ในเมืองอาลเบอร์ตา และผลกระทบจากโรคววับ้า 
(Bovine Spongiform Encephalopathy: BSE) ท่ีมีต่อเน้ือววัและเน้ือสัตวช์นิดอ่ืน ไดศี้กษาตั้งแต่วนัท่ี 
6 มกราคม ปี 2001 ถึงวนัท่ี 20 มีนาคม ปี 2004 รวม 168 สัปดาห์ โดยใชก้ารค านวณค่าความยืดหยุน่
ของข้อมูลราคาและปริมาณท่ีได้จากร้านค้าปลีกเน้ือสัตว์ นอกจากน้ียงัแบ่งเน้ือโคออกเป็น 2 
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ประเภท คือ เน้ือโคบด และเน้ือโคสดธรรมดา ผลการศึกษา พบวา่ความยืดหยุน่ของราคาเน้ือสัตว์
ชนิดต่าง ๆ มีค่าความยืดหยุ่นน้อย ส่วนความยืดหยุ่นของราคาสินค้าท่ีเก่ียวขอ้งกนั จะมีการใช้
ร่วมกนัได้สูงระหว่างเน้ือโคบดและเน้ือโคแบบอ่ืน ๆ เน้ือไก่เน้ือหมูก็เป็นแบบเดียวกนั แต่จะมี
ความยดืหยุน่ของการทดแทนระหวา่งเน้ือโคกบัเน้ือสุกรต ่า ความยืดหยุน่ของรายไดต่้อการบริโภค
เน้ือโค เน้ือโคบด เน้ือสุกร และเน้ือไก่ มีค่าสูง ซ่ึง เน้ือววัจะมีค่าความยืดหยุ่นของรายได้ต ่ากว่า
เน้ือสัตวช์นิดอ่ืน ส าหรับส่ือ มีความยืดหยุน่ต่ออุปสงคเ์น้ือโคเป็นลบ และเป็นบวกส าหรับเน้ือสุกร 
สามารถกล่าวไดว้า่ หนงัสือพิมพห์รือส่ืออ่ืนท่ีใหข้่าวเก่ียวกบัโรคโคบา้ มีอิทธิพลในทางไม่ดีต่อการ
บริโภคเน้ือโค ในขณะเดียวกนั มนักลบัมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงคเ์น้ือสุกร แต่โดยรวมแลว้ 
ส่ือไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายในการบริโภคเน้ือสัตวส์ักเท่าไร นอกจากน้ี ฤดูกาลยงัมีผลต่อการ
บริโภคเน้ือโคและเน้ือโคบดอีกดว้ย ซ่ึงฤดูร้อนจะมีผลมากท่ีสุด โดยทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเน้ือ
จะเพิ่มข้ึนระหว่าง ปลายเดือนเมษายนถึงตน้เดือนกนัยายน เพราะวา่คนจะน าเน้ือสัตวไ์ปท าบาร์บี
คิวกนัมาก จึงท าใหมี้ราคาสูงโดยเฉพาะเน้ือสะโพก และเน้ืออกไก่   

McCarthy, O'Reilly, Cotter and de Boer (2004) ไดศึ้กษาเร่ือง “Factors Influencing 
Consumption of Pork and Poultry in the Irish Market” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์
อิทธิพลของการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสุกรและเน้ือไก่ ซ่ีงใชแ้บบจ าลอง TRA ท่ี
เป็นแบบจ าลองท่ีใชค้วามเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมในการพยากรณ์รูปแบบการบริโภคในอนาคต 
ผลการศึกษาพบวา่ จากทศันคติเก่ียวกบัเน้ือสุกร และเน้ือไก่ พบวา่เน้ือสัตวท์ั้งสองชนิดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค และ ความเช่ือเก่ียวกบัความปลอดภยัทางดา้นอาหาร ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ 
และรสนิยมก็มีอิทธิพลต่อทศันคติของเน้ือสัตวท์ั้ งสองชนิดเช่นกนั ส าหรับเน้ือไก่  ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติเป็นลบ เน่ืองจากเขาคิดว่า เน้ือไก่นั้นอาจจะมีคุณภาพไม่เหมาะสมกบัราคา ส าหรับสุกร 
ปัจจยัดา้นความเป็นอยูข่องสัตวใ์นโรงเรือนมีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะสุกร หาก
ปัจจยัด้านความเป็นอยู่ของสัตวใ์นโรงเรือนไม่ดี ทศันคติของผูบ้ริโภคก็จะเป็นลบ นอกจากน้ี
รสชาติของเน้ือและคุณค่าทางอาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคก็เป็นปัจจยัส าคญัในการรักษา
ระดบัอุปสงค์ของผูบ้ริโภค และยงัพบอีกว่า ความมีสุขภาพดีและการรับประทานอาหารอย่างมี
ความสุข ยงัเป็นท าใหท้ศันคติเป็นบวกอีกดว้ย 

Davis and Lin (2005) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “Factors Affecting U.S. Pork Consumption”โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดเน้ือสุกรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเพื่อออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร ในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการเน้ือสุกร โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่น 51 รัฐของสหรัฐอเมริกา ในปี 1994-1996 ผลการส ารวจพบวา่ เน้ือสุกรท่ีผา่น
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กระบวนการแลว้ เช่น เน้ือสุกรบด เน้ือสุกรอบแห้ง เน้ือสุกรรมควนั หรือเน้ือสุกรท่ีไดรั้บการปรุง
รส จะมีการบริโภคมากกวา่เน้ือสุกรสด ครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อยจะมีการบริโภคเน้ือสุกรมากกว่า
ครอบครัวท่ีมีรายไดม้าก ทั้งเน้ือสุกรท่ีผา่นกระบวนการแลว้และเน้ือสุกรสด ปัจจยัดา้นประชากรก็
มีผลต่อการบริโภคเน้ือสุกรเช่นกนั โดยคนผวิด าจะมีการบริโภคเน้ือสุกรมากกวา่คนผิวขาว แต่หาก
พิจารณาเช้ือชาติอ่ืนร่วมดว้ยแลว้ คนเอเชีย จะมีความตอ้งการเน้ือสุกรสด มากกวา่คนผิวขาว คนผิว
ด า และคนเช้ือสายสเปน ในขณะเดียวกนัคนผิวขาวและคนผิวด าจะมีการบริโภคเน้ือสุกรท่ีผ่าน
กระบวนการแล้ว มากกว่าคนเช้ือสายสเปนและเช้ือชาติอ่ืน ๆ การซ้ือเน้ือสุกรเพื่อไปประกอบ
อาหารท่ีบา้นจะมีมากท่ีสุด โดยเน้ือสุกรสดจะถูกซ้ือมากกวา่เน้ือสุกรท่ีผา่นกระบวนการ ซ่ึงคนผิว
ด าจะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการเน้ือสุกรสดเพื่อไปประกอบอาหารท่ีบา้นมากท่ีสุด รวมทั้งกลุ่มคนรายไดต้  ่า
อีกดว้ย นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ช้ีให้เห็นวา่กลุ่มคนท่ีอยูใ่นภาคตะวนัตกตอนกลาง จะมีอุป
สงคก์ารบริโภคเน้ือสุกรท่ีสูงอีกดว้ย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ ในพื้นท่ีน้ีมีการเล้ียงสุกรมาก และคนใน
ชนบทก็มีการบริโภคเน้ือสุกรมากอีกดว้ย โดยเฉพาะเน้ือสุกรท่ีผ่านกระบวนการ ส่วนปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ผูช้ายวยักลางคนจะบริโภคเน้ือสุกรมากกว่าวยัอ่ืน ทั้งเน้ือสุกรสด และเน้ือสุกรท่ี
ผา่นกระบวนการ 

Liu and Deblitz (2007) ไดศึ้กษาเร่ือง “Determinants of Meat Consumption in China” โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเน้ือสัตว ์พร้อมทั้งช่วยในการเพิ่มขอ้มูล
ปัจจุบนัเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสัตวอ์นัจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนในดา้นโภชนาการ และเพื่อ
เป็นการช้ีแนะใหผู้ผ้ลิตในธุรกิจคา้เน้ือสัตวท์ั้งในประเทศจีนและนอกประเทศจีนให้มีโอกาสในการ
เขา้มาลงทุนในตลาดของประเทศจีนอีกดว้ย การศึกษาในคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 340 คน ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งความตอ้งการบริโภคเป็น 2 แบบ คือ การบริโภคท่ีบา้น และการบริโภคนอก
บา้น จากผลการศึกษา พบว่า ในอนาคต การบริโภคเน้ือสัตวจ์ะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และพฤติกรรมการ
บริโภคเน้ือสัตวจ์ะหลากหลายมากข้ึน กล่าวคือ จะหนัไปบริโภคสัตวใ์หญ่ หรือสัตวเ์น้ือแดงชนิด
อ่ืน เช่น แกะ มากข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพราะรายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน ราคาก็ยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีผูบ้ริโภคพิจารณา นอกจากน้ีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น การศึกษา จ านวนบุตร 
รสนิยม รูปแบบการด ารงชีวิต ความค านึงในดา้นสุขภาพ จะมีผลอย่างมากในการบริโภคเน้ือสัตว์
ชนิดต่าง ๆ เม่ือผูบ้ริโภคมีโอกาสออกไปบริโภคนอกบา้น ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรจะมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกับท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ เพศ อาชีพ (ผูห้ญิงวยัท างาน) จะเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เวลา
ผูบ้ริโภคมีโอกาสออกไปบริโภคนอกบา้น ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และจะเลือกอาหารท่ี
ไม่เหมือนกบัเวลาท ารับประทานท่ีบา้น แต่อยา่งไรก็ตาม แบบจ าลองโทบิทไดแ้สดงให้เห็นวา่การ
บริโภคนอกบา้นจะถึงจุดอ่ิมตวัในท่ีสุด และผูบ้ริโภคก็จะหนัมารับประทานท่ีบา้นแทน 
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Bond, Thilmany and Bond (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง “What Influences Consumer Choice of 

Fresh Produce Purchase Location” วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นในการซ้ืออาหารสดท่ีเพิ่มข้ึนโดยตรงจากผูผ้ลิต 
แบบจ าลอง Multinomial Logit ไดถู้กใชใ้นการวิเคราะห์การบริโภคอาหารสดของผูบ้ริโภค โดย
สนใจวา่ ผูบ้ริโภคมีการซ้ืออาหารสดอยา่งสม ่าเสมอ ซ้ือบา้งเป็นบางคร้ังตามฤดูกาลหรือไม่เคยซ้ือ
เลย การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บขอ้มูลคนท่ีซ้ือของ
ใชใ้นครัวเรือน 3,170 คนของ National Family Opinion Organization (NFO) ในเดือนพฤษภาคม ปี 
2006 แต่มีเพียง 1,549 คนตอบกลบัมาเท่านั้น โดยในแบบสอบถามจะเนน้ถามเก่ียวกบัความชอบใน
สถานท่ีท่ีซ้ือ การผลิต ความพึงพอใจเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านสถานท่ีซ้ือ วิธีการผลิต ผลิตภณัฑ์ และการเรียนรู้เก่ียวกบั
สารอาหาร มีผลต่อการซ้ืออยา่งสม ่าเสมอและซ้ือเป็นบางคร้ัง 

Bamidele, Abayomi and Esther (2010) ไดศึ้กษาเร่ือง “Economic Analysis of Rice 
Consumption Patterns in Nigeria” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติและรูปแบบ
ของการบริโภคขา้วในไนจีเรีย โดยเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคขา้ว 110 ครัวเรือนในรัฐ Kwara  
ซ่ึงใชแ้บบจ าลอง Multinomial Logit ในการอธิบายวา่มีปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคขา้วในไนจีเรียชอบ
ขา้วท่ีน าเขา้มากกวา่ขา้วท่ีผลิตไดจ้ากทอ้งถ่ินของไนจีเรีย ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพล
ต่อผู ้บริโภคในการบริโภคข้าวได้แก่ รายได้ต่อหัวของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน ระดับ
การศึกษาของคนในครัวเรือน ราคาต่อกิโลกรัมของขา้ว 

Yayar (2012) ไดศึ้กษาเร่ือง “Consumer Characteristics Influencing Milk Consumption 
Preference: The Turkey Case” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์เก่ียวกบัความชอบในการบริโภค
นมท่ีมีการบรรจุแพ็คกับนมท่ีไม่ได้บรรจุแพ็คของครัวเรือนในประเทศในตุรกี ซ่ึงใช้การเก็บ
แบบสอบถาม การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจ าลอง Multinomial Logit ในการวิเคราะห์ว่าปัจจยั
ทางดา้นสังคมและปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการเลือกบริโภคนมท่ีมีการบรรจุแพ็คกบันมท่ีไม่ได้
บรรจุแพค็หรือไม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคร้อยละ 30.5 บริโภคนมท่ีไม่ไดบ้รรจุแพค็ผูบ้ริโภค
ร้อยละ 36.3 บริโภคนมท่ีมีการบรรจุแพค็ และผูบ้ริโภคร้อยละ 33.1 บริโภคทั้งนมท่ีมีการบรรจุแพค็
กบันมท่ีไม่ไดบ้รรจุแพ็ค โดยท่ีผูท่ี้มีการศึกษาสูง รายไดสู้ง ครอบครัวใหญ่ และครอบครัวท่ีมีเด็ก
อายตุ  ่ากวา่ 7 ปีจะบริโภคนมท่ีมีการบรรจุแพค็มาก 



 
 

45 

 
2.7 ช่องว่างองค์ความรู้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาจากงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา พบว่ามีการศึกษาเก่ียวกับ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้ือสัตวท์ั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ บางงานวิจยัก็ศึกษาไวน้าน
แลว้ ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย อาจจะท าให้ปัจจยั 
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปได้ และยงัไม่มีงานใดท่ีศึกษา
เก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเลย 
นอกจากน้ีในแต่ละการศึกษาก็ใชว้ธีิทางเศรษฐมิติท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ช้
แบบจ าลอง Multinomial Logit และแบบจ าลอง Multinomial Probit ในการวิเคราะห์ ซ่ึงยงัไม่มี
งานวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้ือสัตวใ์ด ๆ ท่ีใช้วิธีดงักล่าวเลย ดงันั้นการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ ในคร้ังน้ีนบัวา่เป็นการศึกษาท่ีค่อนขา้งใหม่ 
เน่ืองจากเวลา พื้นท่ีในการศึกษา และเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ ยงัไม่มีงานใดศึกษามาก่อนเลย 

2.8 สรุป 
ส าหรับในบทท่ี 2 น้ี ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี มีแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี คือ ก) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงกล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการ
ซ้ือสินคา้และบริการท่ีคลา้ย ๆ กนั จึงสามารถใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาอธิบายไดว้า่อะไรเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค และถ้า
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ เขาเหล่านั้นจะซ้ือในจ านวนมากน้อยเท่าไร จากรายได้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด   
ข) ทฤษฎีอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย คือ ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือไดรั้บ
สินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ค) ทฤษฎีอุปสงค ์ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ของอุปสงค์ การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ ฟังก์ชนัอุปสงค์ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อุปสงค์ของ
สินคา้เน่าเสียง่าย ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตว ์ง) แบบจ าลอง Multinomial 
Logit และ จ) แบบจ าลอง Multinomial Probit นอกจากน้ีบทท่ี 2 ยงัไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคเน้ือสัตว ์รวมทั้งงานวิจยัท่ีใช้แบบจ าลอง Multinomial 
Logit และแบบจ าลอง Multinomial Probit ทั้งน้ีเน่ืองจากงานวิจยัท่ีผา่นมามีช่องวา่งขององคค์วามรู้ 
จึงท าใหเ้กิดเป็นงานวิจยัช้ินน้ีข้ึนมา ใบบทถดัไป จะกล่าวถึงตวัแปรและแบบจ าลองท่ีใชเ้ป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา 
 


