บทที่ 7
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกกล่าวถึงบทสรุ ปจากการศึกษาทั้งหมด ส่ วนที่สอง
นาเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา และ ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ นใจศึกษาในประเด็นนี้ เพิ่มเติม
ในอนาคต
7.1 สรุ ปผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคเนื้ อสุ กรอิ นทรี ยใ์ นอาเภอเมื อง
จัง หวัดเชี ย งใหม่ ” มุ่ งเน้น การหาปั จจัย ที่ ส่ งผลให้ ผูบ้ ริ โภคยิน ดี ที่ จะจ่ าย ส าหรั บ เนื้ อสุ ก รอิ น ทรี ย ์
รวมถึงราคาที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่าย เพื่อทราบความต้องการซื้ อที่แท้จริ งอันบ่งบอกถึงการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
โดยวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาราคาเนื้ อสุ กรอินทรี ยท์ ี่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ 2) วิเคราะห์ ปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดความเต็มใจที่ จะจ่ายสาหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่โดยเก็บข้อมูลจากขนาดตัวอย่างจานวน 370 ตัวอย่าง ใช้การเลื อก
ตัวอย่า งประเภทไม่ อาศัย ความน่ า จะเป็ น (non probability sampling) และสุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ
(accidental sampling) จากประชาชนที่ ม าซื้ อสิ น ค้า ณ ไฮเปอร์ ม าเกต ซุ ป เปอร์ ม าเกต ตลาดสด ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 370 ตัวอย่าง
วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ เลื อ กมาใช้ คื อ การสมมติ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ป ระเมิ น ค่ า (contingent valuation
method: CVM) เนื่ องจากสิ นค้าเนื้ อสุ กรอินทรี ยย์ งั ไม่มีในตลาด ในการศึกษาเลื อกใช้คาถามปลายปิ ด
ในการคาถามครั้งแรก และปิ ดท้ายด้วยคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเปิ ดเผยค่าความเต็ม
ใจที่จะจ่ายสู งสุ ดต่อสิ นค้าเนื้อสุ กรอินทรี ย ์ ทาการประมวลผลโดยใช้ tobit model
ก่อนการสารวจภาคสนามจริ ง (final- survey) ได้มีการทาเก็บแบบสอบถามเบื้องต้น (pretest
survey) จานวน 30 ชุ ด เพื่อหาข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม พร้อมกับหาราคา (bid) เริ่ มต้น โดยการ
นาราคาที่ผบู้ ริ โภคเต็มใจที่จะจ่ายเบื้องต้นมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อนาไปใช้ในแบบทดสอบจริ งซึ่งราคา (bid)
โดยราคาที่ได้คือ 168 บาทสาหรับเนื้อสันนอก และเนื้อสันใน 157 บาทสาหรับเนื้อสามชั้น ผลจากการ
ส ารวจข้อมู ลทัว่ ไป พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุเฉลี่ ย 35 ปี มี จานวน
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สมาชิ กในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4 คน โดยระดับการศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่ คือ วุฒิการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
รองลงมา คือ ทาธุ รกิจส่ วนตัว ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ มี
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท
ด้านพฤติกรรมการซื้ อเนื้ อสุ กร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเนื้ อหมู 2 – 3 ครั้งต่อ
สั ป ดาห์ โดยซื้ อที่ ต ลาดสด ปริ ม าณที่ ซ้ื อคื อ ครั้ งละ 1 กิ โ ลกรั ม และชิ้ น ส่ ว นเนื้ อ สุ กรที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามนิ ยมซื้ อมากที่สุด คือ เนื้ อสันนอก รองลงมาคือ เนื้ อสามชั้น เนื้ อสันใน เนื้ อสันคอ และ
ซี่โครงตามลาดับ
ในการวิจยั นี้ เนื่ องจากเนื้ อสุ กรอินทรี ยย์ งั ไม่มีวางขายจริ งในตลาด การพิจารณาการรับรู้และ
ทัศนคติเกี่ ยวกับเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ จึงทาจากการสารวจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอินทรี ยช์ นิ ดอื่นๆ
โดยมี ส มมติ ฐานว่าผูท้ ี่ บ ริ โภคอาหารอิ นทรี ย ์ จะมี แนวโน้มที่ จะบริ โภคเนื้ อสุ กรอิ นทรี ยใ์ นอนาคต
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารปลอดภัย (ปลอดสารเคมี) ใน
สั ดส่ วนที่ สู งกว่าอาหารอิ นทรี ยโ์ ดยเปรี ยบเที ยบ การส ารวจความกังวลของผูบ้ ริ โภคเกี่ ย วกับ สาร
ตกค้างในอาหารที่บริ โภค พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 61.89 มีความกังวลเกี่ยวกับสารตกค้าง
ในอาหาร โดยระดับความกังวลของผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.99
ส าหรั บ การส ารวจความรู ้ ค วามเข้า ใจของผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ อาหารอิ น ทรี ย ์ พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามเกือบทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับอาหารอินทรี ย ์ มีผบู ้ ริ โภคเพียงร้อยละ 9.73 ที่ไม่เคยได้ยิน
หรื อรู้จกั อาหารอินทรี ย ์ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้อาหารอินทรี ยก์ บั อาหารปลอดภัย พบว่าผูบ้ ริ โภค
รู้จกั อาหารปลอดภัยในสัดส่ วนที่ สูงกว่าเล็กน้อย และเมื่อสอบถามถึ งความแตกต่างระหว่างอาหาร
ปลอดภัย อาหารปลอดสาร และอาหารอินทรี ย ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่ ยงั มี ความเข้าใจที่ ไม่
ถูกต้องในเรื่ องกระบวนการผลิตของอาหารแต่ละชนิด
เมื่อสารวจสิ นค้าอาหารอินทรี ยท์ ี่ ผูต้ อบแบบสอบถามเคยได้ยินหรื อคุ น้ เคย พบว่าผูบ้ ริ โภค
คุ ้น เคยกับ ผัก อิ น ทรี ย ์ม ากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ข้า วอิ น ทรี ย ์ เนื้ อ สั ต ว์อิ น ทรี ย ์ และ น้ านมอิ น ทรี ย ์
ตามลาดับโดยข้อมูลข่าวสารที่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้รับนั้นมาจาก หนังสื อ นิตยสาร หรื อวารสารเพื่อ
สุ ขภาพ รองลงมาคือ สื่ อวิทยุ โทรทัศน์ และเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ตามลาดับ ข้อมูลที่ได้รับ
บ่อย คือ อาหารอินทรี ยเ์ ป็ นอาหารที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รองลงมาคือเรื่ องการปนเปื้ อนสารเคมีใน
อาหาร และความตื่นตัวในเรื่ องการบริ โภคเพื่อสุ ขภาพตามลาดับ ในเรื่ องตรารับรองมาตรฐานเกษตร
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อินทรี ย ์ ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้ จกั ตรามาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยใ์ นสัดส่ วนน้อยมากเมื่ อเที ยบกับตรา
มาตรฐานอื่นๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอินทรี ย ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกินกว่าครึ่ งมีพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารอินทรี ย ์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าอินทรี ยเ์ พื่อบริ โภคเป็ นครั้งคราว ไม่ได้
ซื้ อเป็ นประจา สถานที่ในการเลื อกซื้ ออาหารอินทรี ยข์ องผูต้ อบแบบสอบถามคือ ไฮเปอร์ มาเกต เช่ น
โลตัส บิ๊กซี รองลงมา คือ ซุ ปเปอร์ มาเกต เช่ น ริ มปิ งซุ ปเปอร์ สโตร์ ท็อปซุ ปเปอร์ มาเกต เป็ นต้น และ
ตลาดนัดอาหารปลอดภัย ตามลาดับ
ปั จจัยทางด้านจิตวิทยามีผลต่อการซื้ อเนื้ อสุ กรอินทรี ยข์ องผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยของการให้ความสาคัญเท่ากับ 3.70 ซึ่ งจัดอยูใ่ นระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยย่อย
ที่ส่งผลต่อการบริ โภคมากที่สุดกลับเป็ นการแสดงราคาของสิ นค้าอย่างชัดเจนซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มปั จจัย
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของการให้ ค วามส าคัญ เท่ า กับ 3.82 ซึ่ งจัด อยู่ ที่ ร ะดับ มาก
เช่นเดียวกัน ส่ วนปั จจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมีผลต่อการบริ โภคเนื้ อสุ กรอินทรี ยน์ อ้ ยที่สุดโดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยของการให้ความสาคัญเท่ากับ 3.38 ซึ่ งจัดอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีปัจจัยย่อยที่ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.18 คือ ที่ ทางานแนะนาและชักชวนให้รับประทาน ซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม
ข้างต้น
เมื่ อพิ จารณาปั จจัยที่ มี ผลต่อความเต็ม ใจที่ จะจ่ายส าหรั บ เนื้ อสุ ก รอิ น ทรี ย ์ จากแบบจาลอง
โทบิ ต พบว่า ตัว แปรที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความยิน ดี จ่ า ยแบบแปรผัน ตรง คื อ การศึ ก ษา อาชี พ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ อาชี พพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน ตราสิ นค้า กลุ่มผูบ้ ริ โภคเลื อก
อาหารโดยคานึ งถึ งผลที่มีต่อสุ ขภาพและเข้าใจว่าอาหารอิ นทรี ยเ์ ป็ นสิ นค้าที่ ปลอดภัยเนื่ องจากไม่มี
สารเคมีตกค้างในอาหาร สถานที่จาหน่ายเนื้อสุ กรอินทรี ย ์ มี ส่ วนปั จจัยอื่นๆที่ไม่มีผลไม่มีผลต่อความ
เต็ ม ใจจ่ า ยส าหรั บ เนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์ข องผู ้บ ริ โ ภค ได้แ ก่ เพศ อายุ รายได้ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข องสิ น ค้า
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ปั ญหาสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่าง สาหรับส่ วนต่างราคาที่ผบู้ ริ โภคเต็มใจ
จ่ายสาหรับเนื้อสุ กรอินทรี ย ์ เท่ากับ 5.38 บาทต่อกิโลกรัม
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7.2 ข้ อเสนอแนะ
7.2.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1) การศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้าใจของผู ้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ อาหารอิ น ทรี ย ์ จะเห็ น ได้ว่า
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั และมีความเข้าใจในอาหารอินทรี ยค์ ่อนข้างน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ประเภทอื่น ประเด็นนี้มีความสาคัญอย่างมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับราคาที่
ผูบ้ ริ โภคเต็มใจจ่ายสาหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ ที่แสดงให้เห็ นว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคเลื อกอาหารโดยคานึ งถึ ง
ผลที่ มี ต่อสุ ขภาพและเข้าใจว่าอาหารอิ นทรี ยเ์ ป็ นสิ นค้าที่ ป ลอดภัยเนื่ องจากไม่ มีสารเคมี ตกค้างใน
อาหาร(Att) มีผลต่อความเต็มใจจ่ายโดยจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเต็มใจที่จะจ่ายส่ วนต่างด้านราคาเพิ่ม
4.56 บาทต่อกิโลกรัม
ดังนั้นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรจะมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เผยแพร่ ค วามรู ้ เพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคมองเห็นความสาคัญของอาหารอินทรี ย ์ และเนื่องจากอาหารอินทรี ยม์ ีส่วนต่างด้านราคาจาก
อาหารประเภทอื่นค่อนข้างสู ง แต่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้ถึงความแตกต่างของอาหารอินทรี ยท์ าให้ผบู ้ ริ โภคไม่
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ การประชาสัม พันธ์ ต้องให้ความสาคัญเรื่ องการชี้ แจงถึ งความ
แตกต่างระหว่างอาหารอินทรี ยก์ บั อาหารประเภทอื่นด้วย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่าง
ชัด เพื่อเป็ นอีกหนทางหนึ่งในการส่ งเสริ มการตลาด
2) เมื่อพิจารณาการรับรู ้ตรารับรองมาตรฐานอาหารอินทรี ย ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพียง
ร้ อยละ 18.04 ที่ เคยพบเห็ นตรารั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์ รั ฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
จาเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สิ นค้า และเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคคุน้ ตาและจดจา
ตรามาตรฐานอินทรี ย ์ โดยผ่านสื่ อที่แพร่ หลาย ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจานวนมากได้
3) ตราสิ นค้า (BRAND) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับราคาที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่าย
สาหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ โดยพบว่า หากมีตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั จะทาให้ความยินดี ที่จะจ่ายสาหรับเนื้ อ
สุ ก รอิ น ทรี ย ์เพิ่ ม ขึ้ น 12.09 บาท ดัง นั้น ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูข้ ายสิ น ค้า เนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์ค วรจะมี ก ารสร้ า ง
ตราสิ นค้าของตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และยอมรับ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความ
มัน่ ใจว่าสิ นค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และก่อให้เกิดการซื้ อซ้ า
4) ผลจากการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ ราคาที่ เต็ม ใจจ่ ายเนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคจังหวัดเชี ยงใหม่ แสดงให้เห็นว่า อาชี พข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิ จ อาชี พพนักงาน
และลูก จ้างเอกชน มี ผลต่ อระดับ ราคาที่ เต็ม ใจจ่ ายของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นนอกจากจะต้องมี การสร้ าง
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ตราสิ นค้า และสร้ างทัศนคติ ที่ดีให้กบั ผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสุ ก รอิ นทรี ยแ์ ล้ว การประชาสัมพันธ์ โดยเน้น
เฉพาะกลุ่ ม อาชี พ ข้ า งต้ น อาจจะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ และท าให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์ได้ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า เพราะเป็ นการทาการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่ม ที่มีกาลังซื้ อ
และจากผลการวิเคราะห์ก็เป็ นกลุ่มที่มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มให้กบั สุ กรอินทรี ยอ์ ีกด้วย
5) ผลการศึกษาราคาส่ วนต่างที่ ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่ายต่อเนื้ อสุ กรอิ นทรี ยเ์ มื่ อเทียบกับ
สุ กรธรรมดาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเต็มใจที่จะจ่ายราคาส่ วนต่างเฉลี่ ยเพียง
5.38 บาทต่อเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ 1 กิ โลกรัม ซึ่ งถื อว่าเป็ นราคาที่ ต่ ามากเมื่อเทียบกับต้นทุ นที่เพิ่มขึ้น ซึ่ ง
อาจจะเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ โภคไม่รู้จกั เนื้ อสุ กรอิ นทรี ย ์ หรื อไม่เห็ นถึ งความแตกต่างระหว่างเนื้ อสุ กร
อินทรี ยก์ บั เนื้ อสุ กรธรรมดาก็เป็ นได้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเต็มใจที่จ่ายต่อเนื้ อสุ กรอินทรี ยต์ ่า แต่เมื่อ
พิจารณาราคาที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เต็มใจจ่าย จะเห็นว่าผูบ้ ริ โภคที่เต็มใจจ่าย จะเต็มใจจ่ายอยูใ่ นช่วง 28
– 40 บาท แสดงให้ เห็ น ว่ า ถ้า ผู ้ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ข ายมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ท าให้ ผู ้บ ริ โ ภครั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์และคุณค่าของเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ ก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเต็มใจซื้ อ และพร้อมที่จะจ่ายราคาส่ วน
ต่างที่ สูงเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความเต็มใจที่ จะจ่ายเพิ่มขึ้น จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคเห็ นคุ ณค่า
ของการบริ โภคเนื้อสุ กรอินทรี ย ์ และประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคดังที่กล่าวมาข้างต้น
7.2.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
เนื้ อสุ กรเป็ นเนื้ อสัตว์ที่มีปริ มาณการบริ โภคในประเทศที่สูง การผลิตเนื้ อสุ กรอินทรี ยข์ ้ ึนมา
เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กหนึ่ งให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ ใ ส่ ใ จในด้า นสุ ข ภาพจึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ เป็ นไปได้สู ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อระดับราคาเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคในเขต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคในเขตตัวเมือง รวมถึงจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาอาจจะไม่มาก
พอที่จะครอบคลุมถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตงานวิจยั
ให้กว้างขึ้น ไปยังผูบ้ ริ โภคแถบชานเมือง เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้ อและความ
เต็มใจจ่ายของทั้งสองพื้นที่ และวิเคราะห์วา่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใดที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์
หรื อทาการตลาดเกี่ยวกับอาหารอินทรี ยร์ วมถึงเนื้อสุ กรอินทรี ย ์
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