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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาราคาเนื้ อ สุ กรอิ น ทรี ย เ์ ปรี ย บเที ย บกับ เนื้ อ สุ กร
ธรรมดาที่ ผูบ้ ริ โ ภคเต็ม ใจจ่ า ยของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด เชี ย งใหม่ และเพื่อ วิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ เ ป็ น
ตัวกาหนดความเต็มใจจ่ายสาหรับเนื้อสุกรอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ต ัว อย่า งจ านวนทั้ง สิ้ น 370 ตัว อย่า ง ใช้ contingent valuation method
(CVM) ร่ วมกับการวิเคราะห์โดยใช้ tobit model ในการหาค่าความเต็มใจจ่าย (willingness to pay) ของ
การซื้อเนื้อสุกรอินทรี ย ์ พร้อมทั้งศึกษาว่าปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อความเต็มใจจ่าย
การสารวจความรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มี ต่อ อาหารอิ น ทรี ยท์ าให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรี ยใ์ นระดับต่าเมื่อเทียบกับอาหารปลอดภัยประเภทอื่นๆ แม้จะได้รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับอาหารอิ นทรี ยม์ าบ้างจากนิ ตยสาร หนังสื อ หรื อ วารสารเพื่อ สุ ขภาพ ในเรื่ อ งของ
อาหารอินทรี ยเ์ ป็ นอาหารที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปนเปื้ อนสารเคมีในอาหาร และความตื่นตัวใน
เรื่ องการบริ โภคเพือ่ สุขภาพ แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั มีความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละตรารับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ยย์ งั คงอยูใ่ นระดับน้อย โดยผลิตภัณฑ์อาหารอินทรี ยท์ ี่ผบู ้ ริ โภคมีความคุย้ เคยมากที่สุด
คือ ผักอินทรี ย ์
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารอินทรี ย ์ พบว่าปั จจัยทางด้านจิตวิทยามี ผลต่อ
การซื้ ออาหารอินทรี ยข์ องผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยส่ วน
บุคคล และปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจตามลาดับ แต่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อการบริ โภคมากที่สุดกลับ
เป็ นการแสดงราคาของสินค้าอย่างชัดเจนซึ่งจัดอยูใ่ นกลุ่มปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ง

ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโทบิต พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับเนื้ อสุ กร
อินทรี ย ์ ได้แก่ การศึกษา อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานและลูกจ้างเอกชน
ตราสินค้า การเลือกอาหารโดยคานึงถึงผลที่มีต่อสุขภาพ และสถานที่จาหน่ายเนื้อสุกรอินทรี ย ์ สาหรับ
ราคาส่ วนต่างที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่ายสาหรับเนื้อสุ กรอินทรี ยเ์ ทียบกับสุ กรธรรมดา เท่ากับ 5.38 บาทต่อ
กิโลกรัม
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ABSTRACT
The present study has the objectives to assess the potential price of organic pork that
consumers in Chiang Mai Province are willing to pay for the purchase in comparison with the price
of ordinary pork, and to perform an analysis on the factors determining such willingness to pay.
Totally 370 samples of consumer were approached for the survey on their willingness to pay
for buying organic pork based on contingent valuation method. The Tobit regression Model was
applied for measuring the willingness to pay and finding out the primary determinants of the
willingness to pay.
The survey on consumers’ knowledge regarding organic foods revealed that their knowledge
and understanding about organic foods were at relatively low levels compared to what they knew and
understood about other kinds of safe food. Although the consumers under this study had got some
information involving organic foods from magazines, books, or health related journals in the aspects
of organic produce and product being environmentally friendly, chemical contamination in
conventional foods, and the popularized consumers’ attentiveness to consumption for health benefits,
they appeared to have limited knowledge about organic agriculture and organic produce/food
certification and certificates. The organic produce/food they were most familiar with was organic
vegetables.

ฉ

As for factors affecting consumers’ decision to buy organic foods, the investigation found
that the psychological element was indicated most predominantly by the questionnaire respondents
as a factor making them buy organic pork, followed by product, personal, and socio-economic
considerations, in descending order. However, the minor factor contributing the most to the demand
for organic pork purchase and consumption was found to be the obvious price label or sign which is
an attribute of the product factor.
The results of Tobit Model application disclosed that the primary determinants of consumers’
willingness to pay were education, employment in government agency and state enterprise,
employment in private sector, product brand, food choice based on health benefit consideration, and
the place selling organic pork. Furthermore, the measured willingness to pay suggests that consumers
in general are willing to pay an additional 5.38 baht per kilogram on top of the ongoing price of
ordinary pork for the purchase of organic pork.
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