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บทคัดยอ 
การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือทราบพฤติกรรมการซื้อเนื้อไกของผูบริโภค ท่ีซ้ือเนื้อ

ไกสดจากรานคาปลีกสมัยใหม (2) เพื่อทราบคุณลักษณะของเนื้อไกสดชําแหละสวนตางๆที่วาง
จําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภค ท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภค ซ่ึง
ขอมูลข้ันปฐมภูมิไดจากการสัมภาษณผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือเนื้อไกในรานคาปลีกสมัยใหมในจังหวัด
เชียงใหม โดยแยกการศึกษาเนื้อไกสดออกเปน 4 สวน คือ สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก และ
สวนนอง และทําการเก็บขอมูลจากผูบริโภคชนิดละ 100 ตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหความ
พึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอคุณลักษณะตางๆ โดยใชวิธี conjoint analysis 

ผลการศึกษา ดานพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคเนื้อไกสด พบวา ผูบริโภคนิยมบริโภค
เนื้อไกสดสวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก และสวนนอง 1-2 วันตอสัปดาห (รอยละ 60, 62, 65 
และ 53 ตามลําดับ) ซ่ึงนิยมบริโภคเนื้อไกภายในในครัวเรือนตอคร้ังในปริมาณ 0.5-1 กิโลกรัม 
(รอยละ 54, 62, 69 และ 62 ตามลําดับผลิตภัณฑ) โดยซ้ือเนื้อไกสด 2-3 คร้ังตอสัปดาห (รอยละ 39, 
54, 41 และ 53 ตามลําดับผลิตภัณฑ)  และซ้ือจากรานคาปลีกสมัยใหมมากท่ีสุด (รอยละ 56, 49, 62 
และ 49 ตามลําดับผลิตภัณฑ)  ซ่ึงเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือเนื้อไกสวนใหญดูจากความสดใหม
และคุณภาพของสินคา (รอยละ 53, 69, 58 และ 61 ตามลําดับผลิตภัณฑ)  และผูบริโภคสวนใหญ
ชอบการลดราคาสินคามากท่ีสุด (รอยละ 70 ,61, 61 และ 53 ตามลําดับผลิตภัณฑ) 

ผลจากการวิเคราะห conjoint analysis พบวา ผูบริโภคท่ีซ้ือเนื้อไกสดสวนปก สวนสะโพก 
และสวนนอง ใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด (รอยละ 26-27) 
ยกเวนผูบริโภคเนื้อไกสดสวนหนาอก ใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานตราสินคามากท่ีสุด (รอย
ละ 23) นอกจากนี้ เมื่อทําการแบงสวนตลาดดวยเทคนิค cluster analysis  ไดสวนตลาดผลิตภัณฑละ 
2 สวนตลาดคือ (1) เนื้อไกสดสวนปกสวนตลาดท่ี 1 เปนสวนตลาดท่ีผูบริโภคมักเปนเพศชาย อาชีพ
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รับราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน และสวนใหญซ้ือเนื้อไกสดในตลาดสดเปนหลัก ในสวน
ตลาดนี้ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑมากท่ีสุด (รอยละ27) แตไมคํานึงถึง
การแสดงขอมูลดานพลังงานและสารอาหาร  สวนในสวนตลาดท่ี 2 เปนสวนตลาดท่ีผูบริโภคมัก
เปนเพศหญิง  มีอาชีพหลากหลายและมักซ้ือไกสดในรานคาปลีกสมัยใหม  ในสวนตลาดนี้ 
ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานการประกันคุณภาพมากที่สุด (รอยละ29) (2) เนื้อไกสด
สวนหนาอกสวนตลาดท่ี 1 เปนสวนตลาดท่ีผูบริโภคมีรายไดสูง ในสวนตลาดนี้ ผูบริโภคให
ความสําคัญตอคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหารมากท่ีสุด (รอยละ 24) สวนในสวน
ตลาดท่ี 2 เปนสวนตลาดท่ีผูบริโภคมีรายไดไมสูงนัก  ในสวนตลาดนี้ ผูบริโภคใหความสําคัญตอ
คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑมากท่ีสุด (รอยละ 33) (3) เนื้อไกสดสวนสะโพกสวนตลาดท่ี 1  เปน
สวนตลาดท่ีผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง ในสวนตลาดนี้ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะ
ดานขอมูลพลังงานและสารอาหารมากท่ีสุด (รอยละ 22) สวนในสวนตลาดท่ี 2 เปนสวนตลาดท่ี
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย ในสวนตลาดนี้ ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานตรา
สินคามากท่ีสุด (รอยละ 33 ) และ (4) เน้ือไกสดสวนนองสวนตลาดที่ 1 เปนสวนตลาดท่ีผูบริโภค
มักมีขนาดครอบครัวใหญ  (≥4 คน)  ในสวนตลาดน้ี ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะดาน
ปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด (รอยละ 30) สวนในสวนตลาดท่ี 2 เปนสวนตลาดท่ีผูบริโภคมักมี
ขนาดครอบครัวเล็ก (≤ 3 คน) ในสวนตลาดนี้ ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานราคามาก
ท่ีสุด (รอยละ 31) 

ผลการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนตางๆ ท่ีมีท้ังคุณลักษณะของเน้ือไกสดท่ีวางขายอยูแลว
และท่ีออกแบบใหม  ดวยวิธี Bradley–Terry–Luce (BTL) พบวา คุณลักษณะของเนื้อไกสดสวน
ตางๆ ท่ีออกแบบใหมมีสวนแบงการตลาดสูงกวาเนื้อไกสดท่ีวางขายในรานคาปลีกสมัยใหมในทุก
กรณี  แสดงวาเนื้อไกสดท่ีวางขายในรานคาปลีกสมัยใหมในปจจุบันยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคมากนัก การนําเสนอเนื้อไกสดสวนตางๆ ดวยชุดคุณลักษณะท่ีออกแบบใหม
ตามผลการวิเคราะหในการศึกษานี้จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคและมีโอกาสทาง
การตลาดไดดีกวาเนื้อไกสดท่ีวางขายอยูเดิม ซ่ึงชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนตางๆ ท่ีเปนท่ี
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคไดดีข้ึนและมีโอกาสทางการตลาดมากกวาคุณลักษณะ
ของเนื้อไกสดที่วางขายอยูในรานคาปลีกสมัยใหมมีรายละเอียดดังนี้ (1) เน้ือไกสดสวนปกในสวน
ตลาดท่ี 1 (สวนตลาดท่ีผูบริโภคมักเปนเพศชาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน
บริษัทเอกชน และสวนใหญซ้ือเนื้อไกสดในตลาดสดเปนหลัก) คุณลักษณะของเนื้อไกสดท่ีมี
โอกาสทางการตลาดคือ ปกไกสดสวนบน (ปกบน) ท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส  ราคา 120 บาท ตอกิโลกรัม ไมตองมีฉลากแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร แตตอง
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มีปายประกันคุณภาพ และใชตราสินคาของแหลงขาย สวนในสวนตลาดท่ี 2 (สวนตลาดท่ีผูบริโภค
มักเปนเพศหญิง มีอาชีพหลากหลาย และมักซ้ือไกสดในรานคาปลีกสมัยใหม) คุณลักษณะของเนื้อ
ไกสดท่ีมีโอกาสทางการตลาดคือ ปกไกสวนกลาง (ปกกลาง) ท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการ
หอสําเร็จ ราคา 80 บาทตอกิโลกรัม  มีฉลากแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร มีปายประกัน
คุณภาพ และใชตราสินคาของผูผลิต (2) เนื้อไกสดสวนหนาอกในสวนตลาดที่ 1 (สวนตลาดท่ี
ผูบริโภค มีรายไดสูง)  คุณลักษณะของเนื้อไกสดท่ีมีโอกาสทางการตลาดคือ  มีบรรจุภัณฑแบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส ราคา 110 บาทตอกิโลกรัม   มีฉลากแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพและใชตราสินคาของผูผลิต  สวนในสวนตลาดท่ี 2 (สวนตลาดท่ี
ผูบริโภคมีรายไดไมสูงนัก) คุณลักษณะของเนื้อไกสดท่ีมีโอกาสทางการตลาดคือมีบรรจุภัณฑแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  ราคา130 บาทตอกิโลกรัม  มีฉลากแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร มีปายประกันคุณภาพ และใชตราสินคาของแหลงขาย (3) เนื้อไกสดสวนสะโพกในสวน
ตลาดท่ี 1 (สวนตลาดท่ีผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง)  คุณลักษณะของเนื้อไกสดท่ีมีโอกาสทาง
การตลาด คือ มีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  ราคา 75 บาทตอกิโลกรัม มีฉลาก
แสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมีปายประกันคุณภาพ และใชตราสินคาของผูผลิต  สวนในสวน
ตลาดท่ี 2 (สวนตลาดท่ีผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย)  คุณลักษณะของเน้ือไกสดที่มีโอกาสทาง
การตลาดคือ  มีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส ราคา 75 บาทตอกิโลกรัม  มีฉลาก
แสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพ  และใชตราสินคาของผูผลิต (4) เนื้อไก
สดสวนนองในสวนตลาดท่ี 1 (สวนตลาดท่ีผูบริโภคมีขนาดครอบครัวใหญ) คุณลักษณะของเนื้อไก
สดท่ีมีโอกาสทางการตลาด  คือ มีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส ราคา 60 บาทตอ
กิโลกรัม มีฉลากแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพ และใชตราสินคาของ
ผูผลิต สวนในสวนตลาดท่ี 2  (สวนตลาดท่ีผูบริโภคมีขนาดครอบครัวเล็ก) คุณลักษณะของเนื้อไก
สดท่ีมีโอกาสทางการตลาด  คือ มีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคา 60 บาทตอ
กิโลกรัม  มีฉลากแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร มีปายประกันคุณภาพ และใชตราสินคาของ
ผูผลิต 
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ABSTRACT 
This study has two objectives. The first one is to know consumers purchasing behaviors 

in purchasing chicken meat in modern trade. The second one is to know chicken meat attributes 
sold in modern trade that consumers looking for. The study used primary data collected from 
consumers who buy chicken meat in modern trade in Chiang Mai province. Chicken meat were 
separated into 4 parts: the wing, the hip, the chest and the drumstick. This study collected data 
from 100 samples for each part of chicken meat. The study used conjoint analysis method for 
analysis of consumer satisfaction with various attributes. 

The study on consumer purchasing and consuming chicken meat behaviors showed that 
consumers consumed chicken wing, chest, hip and drumstick about 1-2 days per week (60, 62, 65 
and 53 percent of consumers buying respective part of chicken meat). Consumption of chicken 
meat per time was is 0.5-1 kilogram (54, 62, 69 and 62 percentages for respective product). They 
purchased chicken meat 2-3 times per week (39, 54, 41 and 53 percentages for respective 
product). Most of consumers purchased from supermarkets (56, 49, 62 and 49 percentages for 
respective product). They used mainly the freshness and quality of products in deciding to buy 
chicken meat (53, 69, 58 and 61 percentages for respective product). Majority of consumers (70, 
61, 61 and 53 percentage for respective product) liked price reducing promotion campaign. 

The results of conjoint analysis found that consumers focus on quality assurance label 
attribute (important weight ranged 26-27 percent) when they decided to purchase chicken wing, 
hips and drumstick. For chicken chest, those consumers focus on the brand's attribute (important 
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weight of 23). The analysis of market segmentation using cluster analysis techniques revealed that 
there were market segments for each product. They were: (1) The first market segment for 
chicken wing was characterized by male consumers working as officer, preferable in buying 
chicken meat in the fresh market and focusing on packaging attribute (important weight of 27 
percent). These consumer did not concentrate on nutrient and energy label of the product. The 
second market segment for chicken wing was characterized by female consumers with variable 
occupations, , preferable in buying chicken meat in modern retail store (super markets) and  
focusing on quality assurance label features of the products (important weight of 29 percent). (2) 
The first market segment for chicken chest was represented by consumers with high level of 
income. They focused on energy and nutrients information (important weight of 29 percent). On 
the other hand, consumers with lower income level represented the second market segment for 
chicken chest.  These consumers focused on the packaging attribute of the products (important 
weight of 33 percent). (3) The first market segment for chicken hip was characterized by female 
consumers who focused on energy and nutrients information of the products (important weight of 
22 percent). On the contrary, the second market segment for chicken hip were dominated by male 
consumers who focused on the brand attributes (important weight of 33 percent). (4) The 
drumstick consumers in first market segment were normally big families (equal or more than 4 
people) that focused on quality assurance label (important weight of 30 percent). While 
consumers of drumstick in the second market segment were smaller families (equal or less that 3 
people) that emphasized on price attribute (important weight of 31 percent).  

The results of simulated chicken market that consisted of existing chicken meat and new 
designs in modern retail stores using Bradley-Terry-Luce (BTL) method found out that chicken 
meat with new designs gained more market share than existing ones in every case. It implies that 
existing designs can’t satisfy consumers needs and new designs from this analysis will help 
satisfying consumers needs and have better market opportunities than existing designs. The 
details of proper chicken meat attributes in each market segment for each product are as follows: 
(1) For chicken wings in the first market segment (male/officers/purchase mainly in fresh 
market), the product features that has high market opportunity was the upper chicken wings in 
foam pack wrapped  with a plastic, price of 120 baht per kilogram, with producers’ brand and 
without energy and nutrition label. In the second chicken wing market segment (female/variable 
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occupation/purchase mainly in modern trade), the proper product design can be the middle wing 
in sealed plastic bag with the price of 80 baht per kilogram, and with a display of energy and 
nutrients information / quality assurance label / the manufacturer's brand printed on the bag. (2) 
The first chicken chest market segment (high income consumers), the product features that have 
high market share, were chicken chest in foam pack wrapped with plastic, price of 110 baht per 
kilogram, and with energy and nutrients information / quality assurance labels / the producer’s 
brand on the package. In the second chest market segment (lower income consumers), the proper 
product features were chicken chest place in large container with available plastic bag where 
consumers can select and put the product in, price of 130 baht per kilogram and providing energy 
and nutrients information / quality assurance label / the seller’s brand placed on the container. (3) 
The first hip market segment (female consumers), the proper product features were chicken hip in 
foam pack wrapped with plastic, price of 75 baht per kilogram and with energy and nutrients 
information / quality assurance / the manufacturer's brand labels on the package. The second 
chicken hip market segment (male consumers), the proper product features were chicken hip 
packed in sealed plastic bag, price of 75 baht per kilogram, and with energy and nutrients 
information / quality assurance label / the producer’s brand on the package. (4) The first 
drumstick market segment (consumers with big family), the product features that have high 
market potential were chicken drumstick packed in sealed plastic bag, price of 60 baht per 
kilogram, and with energy and nutrients information / quality assurance label / the producer’s 
brand on the package. Finally, the second chicken drumstick market segment (consumers with big 
family), the proper product features were chicken drumstick in foam pack wrapped with plastic, 
price of 60 baht per kilogram, and with energy and nutrients information / the producer’s brand 
on the package.  

 


