
 
 

1 
 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

น ้ ำผึ้งถูกจดัเป็นอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรตท่ีดีท่ีสุดชนิดหน่ึง ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ทั้งใน
รูปแบบของกำรบริโภคสด หรือกำรน ำมำเป็นส่วนประกอบของสินคำ้ในอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ 
เช่น ยำแผนโบรำณ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองด่ืม รวมทั้งกำรน ำมำใชส้มำนแผลในวงกำรแพทย ์ดำ้นกำรผลิต
ภำยในประเทศไทย มีจ ำนวนฟำร์มผึ้ง ประมำณ 784 ฟำร์ม จ ำนวนรังผึ้ง ประมำณ 186,148 รัง ผลผลิต
น ้ ำผึ้ ง 39.81 กิโลกรัม/รัง ผลผลิตน ้ ำผึ้ งรวม 7,410.55 ตนั จ ำหน่ำยในประเทศร้อยละ 65-70 ส่งออก
ต่ำงประเทศร้อยละ 30-35โดยตลำดคู่คำ้ของประเทศไทยอนัดบัหน่ึงอยูท่ี่ประเทศเยอรมนั สหรัฐอเมริกำ 
และไตห้วนั และประเทศไทยไดมี้กำรน ำเขำ้น ้ ำผึ้งจำกต่ำงประเทศโดยอนัดบัหน่ึงอยูท่ี่ประเทศจีน พม่ำ 
และออสเตรีย คิดเป็นร้อยละ 69.43 22.60 และ 2.33 ตำมล ำดบั (ส ำนกัส่งเสริมและจดักำรสินคำ้เกษตร, 
2555) 

แหล่งเล้ียงผึ้งมีกระจำยอยูท่ ัว่ทุกภำคของประเทศ โดยภำคเหนือมีกำรเล้ียงมำกท่ีสุดมีสัดส่วน
ร้อยละ 89.38 ของปริมำณกำรเล้ียงผึ้ งทั้ งหมด จงัหวดัท่ีมีกำรเล้ียงมำกท่ีสุด คือ เชียงใหม่ เชียงรำย 
ล ำพูน อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลก น่ำน ล ำปำง พะเยำ พิ จิตร และเพชรบูรณ์ รองลงมำได้แก่ ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนกำรเล้ียงร้อยละ 4.42 ภำคกลำงมีสัดส่วนกำรเล้ียงร้อยละ 3.40 และ
ภำคใต ้ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเล้ียงผึ้ งโพรง มีสัดส่วนกำรเล้ียงร้อยละ 2.80 ตำมล ำดบั (เชียงใหม่นิวส์, 
2554) ในจงัหวดัเชียงใหม่มีผูส้นใจเล้ียงผึ้งเป็นอำชีพมำกข้ึน ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐฯ ไดส่้งเสริมและ
สนับสนุนกำรเล้ียงผึ้ งโดยมีกำรจดัตั้ งหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรเล้ียงผึ้ งและถ่ำยทอดควำมรู้
เทคโนโลยต่ีำงๆ แก่ผูท่ี้สนใจ เช่น บริษทัสุภำฟำร์มผึ้ง อ ำเภอแม่ริม ซ่ึงไดมี้กำรพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และบริษทั เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ จ  ำกดั เขำ้ร่วมโครงกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย เพื่อให้ได้น ้ ำผึ้ งมีมำตรฐำนและคุณภำพ 
(ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ เครือข่ำยภำคเหนือ, 2551) 

น ้ำผึ้งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ น ้ ำผึ้งท่ีไดจ้ำกธรรมชำติหรือน ้ ำผึ้งป่ำ และน ้ ำผึ้งท่ีไดจ้ำกกำรเล้ียง
ผึ้ ง ปัจจุบันผูบ้ริโภคเอำใจใส่สุขภำพมำกข้ึน จึงนิยมผลิตภณัฑ์อำหำรท่ีมีคุณค่ำท่ีมำจำกธรรมชำติ 
รวมทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีมำจำกน ้ ำผึ้ง ดงันั้นส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) จึงก ำหนดให้น ้ ำผึ้ง
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เป็นอำหำรควบคุมเฉพำะ โดยต้องมีคุณภำพมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด ท่ีส ำคัญต้องมีเคร่ืองหมำย
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) บนฉลำก  (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, 2555) 
อยำ่งไรก็ตำมแมจ้ะมีควำมนิยมบริโภคเพื่อสุขภำพแต่ยงัพบวำ่ผูบ้ริโภคยงัขำดควำมมัน่ใจถึงคุณค่ำทำง
อำหำรของน ้ ำผึ้ งแต่ละชนิดอยู่ ดงันั้นจึงได้มีผูเ้ช่ียวชำญจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ (ดร.ไมเคิลเบอร
เกตต์) ไดเ้ก็บตวัอยำ่งน ้ ำผึ้งจำกทัว่โลกของผึ้งทุกชนิด ซ่ึงมีตวัอยำ่งของประเทศไทยรวมอยู่ดว้ย มำท ำ
กำรวิเครำะห์เพื่อทรำบถึงคุณภำพ พบวำ่ไม่มีควำมแตกต่ำง ทั้งในดำ้นองคป์ระกอบทำงเคมีและคุณค่ำ
ทำงอำหำร (ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ (ผึ้ง), 2554)  

ในดำ้นผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบกำรพบว่ำ ยงัคงประสบปัญหำในดำ้นต่ำงๆโดยเฉพำะเร่ืองของ
รำคำเพรำะปัจจุบนัผลิตภณัฑ์น ้ ำผึ้ งได้น ำเขำ้มำจำกประเทศจีนซ่ึงอยู่ในระดบัรำคำจ ำหน่ำยท่ีถูกกว่ำ
น ้ ำผึ้งท่ีผลิตและวำงจ ำหน่ำยภำยในประเทศ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีน้อยกวำ่ในกระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้
ตำมมำตรฐำนสำกล ในขณะท่ีตน้ทุนกำรผลิตของไทยเพิ่มข้ึน และกำรติดฉลำกท่ีแสดงกำรรับรอง
มำตรฐำนของสินคำ้ในกลุ่มของเกษตรกรผูผ้ลิตน ้ำผึ้งยงัไม่แพร่หลำยเท่ำท่ีควร ส่งผลกระทบต่อทศันคติ
และควำมเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคในเร่ืองควำมปลอดภัย ท ำให้ผูบ้ ริโภคไม่มั่นใจในคุณภำพสินค้ำ 
นอกจำกน้ียงัพบวำ่กำรเล้ียงผึ้งยงัก่อใหเ้กิดอุตสำหกรรมต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยห์ลำยดำ้น แต่
ในสภำวะปัจจุบนัผูเ้ล้ียงผึ้งของประเทศไทยยงัประสบกบัปัญหำดำ้นกำรผลิตและกำรตลำด เพรำะขำด
กำรจดักำรท่ีดีท ำให้ไดน้ ้ ำผึ้งคุณภำพต ่ำมีควำมช้ืนสูง  รวมทั้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกระบวนกำรระเหยน ้ำเพื่อ
รักษำควำมช้ืนให้ไดต้ำมมำตรฐำนสำกล ท ำให้เพิ่มตน้ทุนกำรผลิต อีกทั้งมีปัญหำเร่ืองสำรเคมีปนเป้ือน 
เพรำะในช่วงฤดูเพำะปลูกเกษตรกรจะใช้สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชในไร่ในสวน ผูเ้ล้ียงท่ีวำงรังผึ้งอยู่ใกล้
บริเวณนั้นจะไดรั้บควำมเสียหำยจำกสำรเคมี นอกจำกน้ีกำรติดฉลำกท่ีแสดงกำรรับรองมำตรฐำนของ
สินคำ้ในกลุ่มของเกษตรกรผูผ้ลิตน ้ ำผึ้งก็ยงัไม่แพร่หลำยเท่ำท่ีควร ท ำให้ผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจในคุณภำพ
สินคำ้ เหตุน้ีก็ยิ่งท ำให้กำรขยำยตลำดส่งออกน ้ ำผึ้งจึงท ำไดย้ำก อีกทั้งแนวโน้มปัจจุบนัมีควำมนิยมใช้
ผลิตภณัฑ์อินทรียก์นัมำกข้ึนเพรำะเห็นว่ำมีควำมปลอดภยัมำกกว่ำ ท ำให้น ้ ำผึ้งท่ีผลิตในประเทศไทย
ประสบปัญหำทั้งด้ำนกำรแข่งขนัในตลำด และด้ำนกำรพฒันำกำรผลิตภำยใตก้ำรใช้ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
(สิริวฒัน์, 2551)  

อยำ่งไรก็ตำมควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรตลำดน ้ ำผึ้งของผูผ้ลิตยงัค่อนขำ้งจ ำกดั โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรบริโภคน ้ำผึ้ง ซ่ึงปัญหำเหล่ำน้ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง
ต่อผูผ้ลิต และผูจ้  ำหน่ำยในกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อวำงแผนและพฒันำคุณภำพของน ้ ำผึ้งท่ีผลิตขำยให้
ตรงกบัควำมตอ้งกำร รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคให้ได้มำกท่ีสุดเพื่อไปสู่เป้ำหมำยท่ี
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ตอ้งกำร คือกำรบรรลุผลส ำเร็จในดำ้นกำรตลำดและผลตอบแทนรวมทั้งกำรลดตน้ทุนผลิตท่ีท ำใหธุ้รกิจ
กำรผลิตน ้ำผึ้งขยำยตวัได ้

ดงันั้นกำรศึกษำทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อควำมมีควำมคุณค่ำของน ้ ำผึ้ง รวมถึงศึกษำปัจจยัท่ี
มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือน ้ ำผึ้งของผูบ้ริโภคจะเป็นแนวทำงให้ผูผ้ลิตไดน้ ำไปพฒันำคุณภำพกำรก ำหนด
กลยุทธ์หรือช่องทำงกำรตลำดและกำรบริหำรจดักำรในกระบวนกำรผลิตให้เสียตน้ทุนน้อยท่ีสุดและ
ตรงกบัควำมตอ้งกำรหรือสร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมำกท่ีสุด  

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษำทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อคุณค่ำของน ้ ำผึ้ งรวมถึงศึกษำกลยุทธ์กำรตลำดของ

ผูป้ระกอบกำรหรือผูข้ำย 

1.2.2 เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือน ้ำผึ้งของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่ำของน ้ ำผึ้งรวมทั้งกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของผูผ้ลิตและผูข้ำย
ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือน ้ ำผึ้งของผูบ้ริโภค จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรไดใ้ช้
เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและพฒันำกระบวนกำรผลิตและกำรตลำดต่อไป 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 

ก ำหนดกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีซ้ือน ้ ำผึ้งมำบริโภค และกลุ่มท่ีไม่
ซ้ือน ้ ำผึ้งมำบริโภค โดยก ำหนดพื้นท่ีศึกษำ คือ ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บริเวณท่ีมีกำรผลิต
และกำรจ ำหน่ำยน ้ำผึ้ง 

1.5 นิยามศัพท์ 

คุณค่ำของน ้ ำผึ้ง หมำยถึง น ้ ำหวำนท่ีไดจ้ำกรวงผึ้ง ซ่ึงถูกใช้เป็นสำรให้ควำมหวำนในอำหำร
และเคร่ืองด่ืมหลำยชนิด  

ผูบ้ริโภค หมำยถึง ผูท่ี้ซ้ือน ้ ำผึ้งเพื่อน ำไปบริโภคเองหรือมำบริโภคเองแต่ซ้ือเพื่อน ำไปเป็นของ
ฝำกแก่บุคคลอ่ืน 

กำรตดัสินใจซ้ือ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกถึงกำรซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมจำกกำร
ตระหนกัถึงควำมตอ้งกำร รวมถึงพิจำรณำในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรตดัสินใจ 


