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บทที ่7 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

เน้ือหาในบทน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงบทสรุปจากการศึกษาทั้งหมด ส่วนท่ีสอง 
น าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา และ ขอ้เสนอแนะส าหรับผูส้นใจศึกษาในประเด็นน้ีเพิ่มเติม
ในอนาคต 

7.1 สรุปผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคเน้ือสุกรอินทรียใ์นอ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่” มุ่งเน้นการหาปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่าย ส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์
รวมถึงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย เพื่อทราบความตอ้งการซ้ือท่ีแทจ้ริงอนับ่งบอกถึงการเขา้ถึงผูบ้ริโภค 
โดยวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ 1) เพื่อศึกษาราคาเน้ือสุกรอินทรียท่ี์ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บขอ้มูลจากขนาดตวัอย่างจ านวน 370 ตวัอย่าง ใช้การเลือก
ตวัอย่างประเภทไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non probability sampling) และสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) จากประชาชนท่ีมาซ้ือสินคา้ ณ ไฮเปอร์มาเกต ซุปเปอร์มาเกต ตลาดสด ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 370 ตวัอยา่ง  

วิธีการศึกษาท่ีเลือกมาใช้ คือ การสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (contingent valuation 
method: CVM) เน่ืองจากสินคา้เน้ือสุกรอินทรียย์งัไม่มีในตลาด ในการศึกษาเลือกใชค้  าถามปลายปิด
ในการค าถามคร้ังแรก และปิดทา้ยดว้ยค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเปิดเผยค่าความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายสูงสุดต่อสินคา้เน้ือสุกรอินทรีย ์ท าการประมวลผลโดยใช ้tobit model  

ก่อนการส ารวจภาคสนามจริง (final- survey) ไดมี้การท าเก็บแบบสอบถามเบ้ืองตน้ (pretest 
survey) จ านวน 30 ชุด เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม พร้อมกบัหาราคา (bid) เร่ิมตน้ โดยการ
น าราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะจ่ายเบ้ืองตน้มาหาค่าเฉล่ีย เพื่อน าไปใชใ้นแบบทดสอบจริงซ่ึงราคา (bid) 
โดยราคาท่ีไดคื้อ 168 บาทส าหรับเน้ือสันนอก และเน้ือสันใน 157 บาทส าหรับเน้ือสามชั้น ผลจากการ
ส ารวจขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 35 ปี มีจ  านวน
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สมาชิกในครอบครัวเฉล่ียครอบครัวละ 4 คน โดยระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ วุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ พนกังานของรัฐ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
รองลงมา คือ ท าธุรกิจส่วนตวั ทั้งน้ีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มี
รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท 

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสุกร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเน้ือหมู 2 – 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ โดยซ้ือท่ีตลาดสด ปริมาณท่ีซ้ือคือคร้ังละ 1 กิโลกรัม และช้ินส่วนเน้ือสุกรท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ เน้ือสันนอก รองลงมาคือ เน้ือสามชั้น เน้ือสันใน เน้ือสันคอ และ
ซ่ีโครงตามล าดบั 

ในการวิจยัน้ี เน่ืองจากเน้ือสุกรอินทรียย์งัไม่มีวางขายจริงในตลาด การพิจารณาการรับรู้และ
ทศันคติเก่ียวกบัเน้ือสุกรอินทรีย ์จึงท าจากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารอินทรียช์นิดอ่ืนๆ 
โดยมีสมมติฐานว่าผูท่ี้บริโภคอาหารอินทรีย ์จะมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคเน้ือสุกรอินทรียใ์นอนาคต  
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภยั (ปลอดสารเคมี) ใน
สัดส่วนท่ีสูงกว่าอาหารอินทรียโ์ดยเปรียบเทียบ การส ารวจความกังวลของผูบ้ริโภคเก่ียวกับสาร
ตกคา้งในอาหารท่ีบริโภค พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 61.89 มีความกงัวลเก่ียวกบัสารตกคา้ง
ในอาหาร โดยระดบัความกงัวลของผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.99 

ส าหรับการส ารวจความรู้ความเข้าใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่ออาหารอินทรีย์ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเกือบทุกคนเคยไดย้ินเก่ียวกบัอาหารอินทรีย ์มีผูบ้ริโภคเพียงร้อยละ 9.73 ท่ีไม่เคยไดย้ิน
หรือรู้จกัอาหารอินทรีย ์ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้อาหารอินทรียก์บัอาหารปลอดภยั พบวา่ผูบ้ริโภค
รู้จกัอาหารปลอดภยัในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเล็กน้อย และเม่ือสอบถามถึงความแตกต่างระหว่างอาหาร
ปลอดภยั อาหารปลอดสาร และอาหารอินทรีย ์พบว่า ผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้งในเร่ืองกระบวนการผลิตของอาหารแต่ละชนิด 

เม่ือส ารวจสินคา้อาหารอินทรียท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามเคยได้ยินหรือคุน้เคย พบว่าผูบ้ริโภค
คุ้นเคยกับผกัอินทรีย์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ข้าวอินทรีย์ เน้ือสัตว์อินทรีย์ และ น ้ านมอินทรีย ์
ตามล าดบัโดยขอ้มูลข่าวสารท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บนั้นมาจาก หนงัสือ นิตยสาร หรือวารสารเพื่อ
สุขภาพ รองลงมาคือ ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ และเวปไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ตามล าดบั ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
บ่อย คือ อาหารอินทรียเ์ป็นอาหารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รองลงมาคือเร่ืองการปนเป้ือนสารเคมีใน
อาหาร และความต่ืนตวัในเร่ืองการบริโภคเพื่อสุขภาพตามล าดบั ในเร่ืองตรารับรองมาตรฐานเกษตร
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อินทรีย ์ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัตรามาตรฐานเกษตรอินทรียใ์นสัดส่วนน้อยมากเม่ือเทียบกบัตรา
มาตรฐานอ่ืนๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อินทรีย ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่คร่ึงมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอินทรีย ์โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้อินทรียเ์พื่อบริโภคเป็นคร้ังคราว ไม่ได้
ซ้ือเป็นประจ า สถานท่ีในการเลือกซ้ืออาหารอินทรียข์องผูต้อบแบบสอบถามคือ ไฮเปอร์มาเกต เช่น 
โลตสั บ๊ิกซี รองลงมา คือ ซุปเปอร์มาเกต เช่น ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ ท็อปซุปเปอร์มาเกต เป็นตน้ และ
ตลาดนดัอาหารปลอดภยั ตามล าดบั 

ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยามีผลต่อการซ้ือเน้ือสุกรอินทรียข์องผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ียของการใหค้วามส าคญัเท่ากบั 3.70 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัมาก แต่อยา่งไรก็ตามปัจจยัยอ่ย
ท่ีส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสุดกลบัเป็นการแสดงราคาของสินคา้อยา่งชดัเจนซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียของการให้ความส าคัญเท่ากับ 3.82 ซ่ึงจัดอยู่ท่ีระดับมาก
เช่นเดียวกนั ส่วนปัจจยัทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจมีผลต่อการบริโภคเน้ือสุกรอินทรียน์อ้ยท่ีสุดโดย
มีค่าคะแนนเฉล่ียของการให้ความส าคญัเท่ากบั 3.38 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีได้
ค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.18 คือ ท่ีท างานแนะน าและชกัชวนให้รับประทาน ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม
ขา้งตน้ 

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์จากแบบจ าลอง 
โทบิต พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับความยินดีจ่ายแบบแปรผนัตรง คือ การศึกษา อาชีพ 
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน ตราสินคา้ กลุ่มผูบ้ริโภคเลือก
อาหารโดยค านึงถึงผลท่ีมีต่อสุขภาพและเขา้ใจว่าอาหารอินทรียเ์ป็นสินคา้ท่ีปลอดภยัเน่ืองจากไม่มี
สารเคมีตกคา้งในอาหาร สถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสุกรอินทรีย ์มี ส่วนปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่มีผลไม่มีผลต่อความ
เต็มใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย์ของผู ้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ บรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
มาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรีย ์ปัญหาสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับส่วนต่างราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจ
จ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์เท่ากบั 5.38 บาทต่อกิโลกรัม 

 

 

 



 

78 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

 7.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1) การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่ออาหารอินทรีย์ จะเห็นได้ว่า
ผูบ้ริโภครู้จกัและมีความเขา้ใจในอาหารอินทรียค์่อนขา้งน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารเพื่อสุขภาพ
ประเภทอ่ืน ประเด็นน้ีมีความส าคญัอยา่งมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัราคาท่ี
ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์ท่ีแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเลือกอาหารโดยค านึงถึง
ผลท่ีมีต่อสุขภาพและเขา้ใจว่าอาหารอินทรียเ์ป็นสินคา้ท่ีปลอดภยัเน่ืองจากไม่มีสารเคมีตกคา้งใน
อาหาร(Att) มีผลต่อความเตม็ใจจ่ายโดยจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนต่างดา้นราคาเพิ่ม 
4.56 บาทต่อกิโลกรัม 

 ดังนั้ นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะมีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้
ผูบ้ริโภคมองเห็นความส าคญัของอาหารอินทรีย ์และเน่ืองจากอาหารอินทรียมี์ส่วนต่างดา้นราคาจาก
อาหารประเภทอ่ืนค่อนขา้งสูง แต่ผูบ้ริโภคไม่รู้ถึงความแตกต่างของอาหารอินทรียท์  าให้ผูบ้ริโภคไม่
ตดัสินใจซ้ือ ดังนั้นผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการประชาสัมพนัธ์ ตอ้งให้ความส าคญัเร่ืองการช้ีแจงถึงความ
แตกต่างระหวา่งอาหารอินทรียก์บัอาหารประเภทอ่ืนดว้ย เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจอยา่งกระจ่าง
ชดั เพื่อเป็นอีกหนทางหน่ึงในการส่งเสริมการตลาด 

2) เม่ือพิจารณาการรับรู้ตรารับรองมาตรฐานอาหารอินทรีย ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพียง
ร้อยละ 18.04 ท่ีเคยพบเห็นตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสินคา้ และเพื่อให้ผูบ้ริโภคคุน้ตาและจดจ า
ตรามาตรฐานอินทรีย ์โดยผา่นส่ือท่ีแพร่หลาย ครอบคลุมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนจ านวนมากได ้

3) ตราสินคา้ (BRAND) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย 
ส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์โดยพบวา่ หากมีตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัจะท าให้ความยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือ
สุกรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 12.09 บาท ดังนั้ นผูผ้ลิตหรือผูข้ายสินค้าเน้ือสุกรอินทรีย์ควรจะมีการสร้าง 
ตราสินคา้ของตนเอง และประชาสัมพนัธ์ให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และยอมรับ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความ
มัน่ใจวา่สินคา้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  และก่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า  

4) ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับราคาท่ีเต็มใจจ่ายเน้ือสุกรอินทรีย์ ของ
ผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ แสดงให้เห็นวา่ อาชีพขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังาน
และลูกจา้งเอกชน มีผลต่อระดับราคาท่ีเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค ดงันั้นนอกจากจะต้องมีการสร้าง 
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ตราสินคา้ และสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผลิตภณัฑ์เน้ือสุกรอินทรียแ์ล้ว การประชาสัมพนัธ์โดยเน้น
เฉพาะกลุ่มอาชีพข้างต้น  อาจจะช่วยลดต้นทุนในด้านการประชาสัมพันธ์  และท าให้การ
ประชาสัมพนัธ์ไดป้ระสิทธิภาพมากกวา่ เพราะเป็นการท าการประชาสัมพนัธ์ท่ีตรงกลุ่ม ท่ีมีก าลงัซ้ือ 
และจากผลการวเิคราะห์ก็เป็นกลุ่มท่ีมีความยนิดีท่ีจะจ่ายเพิ่มใหก้บัสุกรอินทรียอี์กดว้ย 

5) ผลการศึกษาราคาส่วนต่างท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายต่อเน้ือสุกรอินทรียเ์ม่ือเทียบกบั
สุกรธรรมดาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาส่วนต่างเฉล่ียเพียง 
5.38 บาทต่อเน้ือสุกรอินทรีย ์1 กิโลกรัม ซ่ึงถือว่าเป็นราคาท่ีต ่ามากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึง
อาจจะเน่ืองมาจาก ผูบ้ริโภคไม่รู้จกัเน้ือสุกรอินทรีย ์หรือไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเน้ือสุกร
อินทรียก์บัเน้ือสุกรธรรมดาก็เป็นได ้ท าให้ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจ่ายต่อเน้ือสุกรอินทรียต์  ่า แต่เม่ือ
พิจารณาราคาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เต็มใจจ่าย จะเห็นวา่ผูบ้ริโภคท่ีเตม็ใจจ่าย จะเตม็ใจจ่ายอยูใ่นช่วง 28 
– 40 บาท แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู ้ผลิตหรือผู ้ขายมีการประชาสัมพันธ์ท่ี ดี ท าให้ผู ้บริโภครับรู้ถึง
ประโยชน์และคุณค่าของเน้ือสุกรอินทรีย ์ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเต็มใจซ้ือ และพร้อมท่ีจะจ่ายราคาส่วน
ต่างท่ีสูงเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึน จึงตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณค่า
ของการบริโภคเน้ือสุกรอินทรีย ์และประชาสัมพนัธ์ใหต้รงกบักลุ่มผูบ้ริโภคดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

7.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 เน้ือสุกรเป็นเน้ือสัตวท่ี์มีปริมาณการบริโภคในประเทศท่ีสูง การผลิตเน้ือสุกรอินทรียข้ึ์นมา
เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในด้านสุขภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้สูง ใน
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัราคาเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคในเขต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในเขตตวัเมือง รวมถึงจ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาอาจจะไม่มาก
พอท่ีจะครอบคลุมถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตงานวิจยั
ให้กวา้งข้ึน ไปยงัผูบ้ริโภคแถบชานเมือง เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือและความ
เตม็ใจจ่ายของทั้งสองพื้นท่ี และวเิคราะห์วา่ผูบ้ริโภคกลุ่มใดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์
หรือท าการตลาดเก่ียวกบัอาหารอินทรียร์วมถึงเน้ือสุกรอินทรีย ์ 


