
 
บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
  
5.1 สรุป 
 เนื้อไกเปนแหลงอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภค เนื่องจากสามารถนํามาประกอบอาหารได
หลากหลาย มีสารอาหารสูง และราคาไมแพงเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ โดยการเล้ียงไก
เนื้อไดรับความนิยมอยางแผหลายในทุกภาคของประเทศไทย  จึงทําใหเกิดการแขงขันท้ังในดาน
การผลิตและการตลาดเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคแตละกลุมไดอยาง
ชัดเจน  ซ่ึงผูบริโภคในปจจุบันมีรสนิยม มีความพึงพอใจ มีรายได ฯลฯ ท่ีมีความหลากหลายและ
แตกตางกันออกไป ดังนั้นเพื่อท่ีจะทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันและ
สามารถเพิ่มแนวโนมการบริโภคเนื้อไกภายในประเทศ จึงไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณลักษณะ
ตางๆของเน้ือไกสด  รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือเนื้อไกสดของผูบริโภค  โดย
ผลท่ีไดจาการศึกษาในคร้ังนี้ชวยทําใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการสราง
กลยุทธ  การวางแผนทางดานการผลิตและการตลาด  และการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑให
เหมาะสมกับธุรกิจของตน  อีกท้ังเกษตรกรผูเล้ียงไกเนื้อยังสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ัง
นี้  มาทําการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และระดับคุณลักษณะตางๆใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคเนื้อไกสดในปจจุบันไดดียิ่งข้ึน 
 ในการศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภคครั้งนี้ ไดทําการศึกษา
เฉพาะเนื้อไกสดชําแหละท่ีจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมเทานั้น  และทําการศึกษาเฉพาะ
ผูบริโภคท่ีทําการเลือกซ้ือเนื้อไกสดในรานคาปลีกสมัยใหม ในจังหวัดเชียงใหม  โดยไดทําการแบง
เนื้อไกสดออกเปนส่ีสวน ไดแก สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก และสวนนอง  ซ่ึงไดทําการเก็บ
ขอมูลของผูบริโภคเนื้อไกสดโดยทําการแบงเก็บสวนละ 100 ตัวอยาง รวมท้ังส่ีสวน คือ 400 
ตัวอยาง  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนไดทําการแบงขอมูลออกเปนส่ีสวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูล
ท่ัวไปของผูตัดสินใจซ้ือ สวนท่ี 2 ขอมูลลักษณะการบริโภค สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเนื้อ
ไก และสวนท่ี 4 ขอมูลความพึงพอใจตอคุณลักษณะเน้ือไกสดของผูบริโภค  ซ่ึงขอมูลสวนท่ี 4 
อาศัยวิธีการ conjoint analysis โดยใชวิธีการนําเสนอใหผูตอบแบบสอบถามทําการใหคะแนนความ
พึงพอใจตอคุณลักษณะตางๆ ท้ังหมดพรอมๆกัน (full profile design) พรอมกับใหผูบริโภคทําการ
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เรียงลําดับการดหรือชุดคุณลักษณะท่ีผูบริโภคมีความชอบมากท่ีสุดใหเปนอันดับท่ี 1 และทําการ
เรียงลําดับไปจนกระท่ังการดหรือชุดคุณลักษณะลําดับสุดทายท่ีผูบริโภคมีความชอบนอยท่ีสุดให
เปนอันดับท่ี 20 ซ่ึงเนื้อไกทั้งส่ีสวนไดทําการออกแบบชุดคุณลักษณะโดยใชเทคนิค fractional 
factorial design หรือ orthogonal design ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีใช
ในการสัมภาษณ ดังนี้ สวนท่ี 1 เนื้อไกสวนปก จํานวน 20 ชุดคุณลักษณะ สวนท่ี 2 เนื้อไกสวน
หนาอก จํานวน 20 ชุดคุณลักษณะ สวนท่ี 3 เนื้อไกสวนสะโพก จํานวน 20 ชุดคุณลักษณะ และสวน
ท่ี 4 เนื้อไกสวนนอง จํานวน 20 ชุดคุณลักษณะ 
 จากนั้นจึงไดทําการศึกษาการแบงสวนตลาดโดยใชคาอรรถประโยชนในแตละระดับ
คุณลักษณะของแตละคนท่ีไดจากการวิเคราะห conjoint analysis ในขางตน มาทําการแบงกลุมตาม
ลักษณะความคลายคลึงกันของความพึงพอใจท่ีมีตอคุณลักษณะตางๆของผูตอบแบบสอบถาม โดย
อาศัยวิธีการทางสถิติดวยเทคนิค cluster analysis ซ่ึงใชวิธี hierarchical cluster analysis แลวจึงนํา
ผลของการแบงกลุมตลาดเนื้อไกท้ังส่ีสวนท่ีไดจากเทคนิค cluster analysis มาทําการศึกษาทางดาน
ประชากรศาสตรในแตละกลุมตลาดวามีความแตกตางกันอยางไร เพื่อใหสามารถจําแนกความ
แตกตางของแตละกลุมตลาดไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
 สุดทายจึงทําการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกท้ังส่ีสวน โดยใชกลุมตลาดท่ีไดจากการ
แบง cluster analysis มาวิเคราะหหาคาสวนแบงตลาดดวยวิธี Bradley-Terry-Luce ทําใหทราบวา
ผูบริโภคในแตละกลุมจะทําการตัดสินใจซ้ือสินคารูปแบบใดมากกวากัน ซ่ึงการจําลองตลาดในคร้ัง
นี้ไดทําตลาดจําลองข้ึนมาดวยการเลือกชุดคุณลักษณะตางๆท่ีมีอยูจริงในทองตลาด มาศึกษารวมกับ
ตลาดท่ีไดทําการสมมติข้ึนมา เพื่อจะสามารถเปรียบเทียบไดวาเม่ือทําการเพ่ิมตลาดสมมติเขาไปใน
ตลาดจําลองคาของสวนแบงตลาดจะเปนไปในลักษณะใด 
 ซ่ึงผลการศึกษา พบวา ในดานขอมูลท่ัวไปของผูตัดสินใจซ้ือเนื้อไกสด ผูตัดสินใจซ้ือเนื้อ
ไกสวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก และสวนนอง  สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมี
เพศหญิงคิดเปนรอยละ 69, 68, 61 และ 76 ตามลําดับ   โดยชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนปก
มีชวงอายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33 สวนหนาอกมีชวงอายุระหวาง 31-40 ปมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35 สวนสะโพกมีชวงอายุระหวาง 41-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33  และ
สวนนองมีชวงอายุระหวาง21-30 ป กับ 31-40 ปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 28 เทาๆกัน  ทางดาน
ศาสนาสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 98, 99,  98 และ 98 ตามลําดับสวนตางๆ  
สวนดานระดับการศึกษาสวนใหญผูซ้ือจะมีระดับการศึกษาอยูในเกณฑท่ีสูง ซ่ึงสําเร็จการศึกษาอยู
ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป คิดเปนรอยละ 82, 79,  66  และ 66 ตามลําดับสวนตางๆ  โดยสวนใหญมี
สถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ 51, 43,  63  และ 59 ตามลําดับสวนตางๆ  ซ่ึงมีระดับรายไดท่ี
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มากกวา 20,000 บาทตอเดือนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 45, 40, 53 และ 47 ตามลําดับสวนตางๆ  สวน
ดานอาชีพของผูตัดสินใจซ้ือพบวา ผูตัดสินใจซ้ือท่ีนิยมซ้ือสวนปกและสวนสะโพกสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 35 และ 30 ตามลําดับ  สวนผูตัดสินใจซ้ือท่ี
นิยมซ้ือสวนหนาอกและสวนนองสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอย
ละ 33 และ 29 ตามลําดับ 
 ดานขอมูลลักษณะการบริโภคของผูตัดสินใจซ้ือเนื้อไกสด พบวา ผูตัดสินใจซ้ือสวนปก 
นอกจากจะนิยมซ้ือสวนปกแลว ยังนิยมซ้ือเนื้อไกสวนหนาอกอีกดวย  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 34 สวนผู
ตัดสินใจซ้ือสวนหนาอก นอกจากจะนิยมซ้ือสวนหนาอกแลว ยังนิยมซ้ือเนื้อไกสวนนองอีกดวย  
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 42 สวนผูตัดสินใจซ้ือสวนสะโพก  นอกจากจะนิยมซ้ือสวนสะโพกแลว ยังนิยม
ซ้ือเนื้อไกสวนนองอีกดวย  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 35 และผูตัดสินใจซ้ือสวนนอง นอกจากจะนิยมซ้ือ
สวนนองแลว ยังนิยมซ้ือเนื้อไกสวนสะโพกรอยละ 37  โดยผูตัดสินใจซ้ือสวนใหญจะนําเนื้อไก
สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก และสวนนองมาปรุงอาหารเพ่ือนํามาบริโภคประมาณ 1-2 วันตอ
สัปดาห  คิดเปนรอยละ 60, 62, 65 และ 53 ของสวนตางๆตามลําดับ  ซ่ึงสวนใหญแลวผูตัดสินใจซ้ือ
จะนิยมบริโภคเนื้อไกมากท่ีสุดในชวงเย็น คิดเปนรอยละ 54, 59, 59 และ 69 ของสวนตางๆ
ตามลําดับ  และสวนใหญจะทําการบริโภคในปริมาณประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมตอคร้ัง คิดเปนรอย
ละ 54, 62, 69 และ 62 ของสวนตางๆตามลําดับ 
 ในดานขอมูลพฤติกรรมการซื้อเนื้อไกของผูตัดสินใจซ้ือ  พบวา ผูบริโภคจะซ้ือเนื้อไก
ประมาณ 2-3 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 39, 54, 41 และ 53 ของสวนตางๆตามลําดับ  สวน
ชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซ้ือเนื้อไก คือ ชวงเย็น คิดเปนรอยละ 52, 57, 54 และ 
53 ของสวนตางๆตามลําดับ  โดยผูตอบแบบสอบถามคิดวาราคาเนื้อไกท่ีซ้ือไปบริโภคมีราคา
พอเหมาะ คิดเปนรอยละ 77, 78, 72 และ 72 ของสวนตางๆตามลําดับ   สวนคุณภาพเนื้อไกท่ี
ผูบริโภคไดจากการตัดสินใจซ้ือเนื้อไกนั้น  มีคุณภาพดี  คิดเปนรอยละ 50, 75, 63 และ 62  ของสวน
ตางๆตามลําดับ  โดยผูบริโภคนิยมซ้ือเนื้อไกจากรานคาปลีสมัยใหมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56, 49, 
62 และ 49  ของสวนตางๆตามลําดับ   โดยผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือเนื้อไกจากความสดใหมและ
คุณภาพมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53, 69, 58 และ 61  ของสวนตางๆตามลําดับ  และการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคไดทําการซ้ือเนื้อไกและทําการเลือกซ้ือเนื้อสัตวชนิดอ่ืนพรอมๆกันไปดวย  คิดเปน
รอยละ 70, 74, 73 และ 72  ของสวนตางๆ  เม่ือพิจารณาในสวนของการโฆษณาท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือแลวนั้น ผูบริโภครับรูผานส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65, 70, 75 
และ 62  ของสวนตางๆตามลําดับ  และการลดราคาของสินคาเปนส่ิงท่ีผูบริโภคสวนใหญช่ืนชอบ
มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 70, 61, 61 และ 53  ของสวนตางๆตามลําดับ  ในสวนการระบาดของ
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ไขหวัดนกนั้น ยังมีผลทําใหผูบริโภคเกิดความหวาดระแวงและไมม่ันใจในความปลอดภัยตอการ
บริโภคเนื้อไก  ซ่ึงยังมีอิทธิผลตอความเช่ือม่ันในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยู คิดเปนรอยละ 
56, 61, 71 และ 65  ของสวนตางๆตามลําดับ 
 ดานการศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค ซ่ึงอาศัยวิธี conjoint 
analysis โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห  ไดใชคุณลักษณะ 6 ลักษณะมา
ทําการศึกษา ไดแก คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ  คุณลักษณะดานราคา  คุณลักษณะดานขอมูล
พลังงานและสารอาหาร   คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  คุณลักษณะดานตราสินคา  และ
คุณลักษณะดานสวนยอยของปก  ซ่ึงคาสถิติท่ีไดจากแบบจําลองนี้คือ  คาสถิติ Pearson’s R และ 
Kendall’s tau  ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวา เนื้อไกสวนปก  คา Pearson’s R เทากับ 0.965 และคา 
Kendall’s tau เทากับ 0.929  แสดงวาเนื้อไกสวนปกสามารถพยากรณคาความพึงพอใจที่ไดจาก
แบบจําลองวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคไดท่ี 96.5 % และสามารถพยากรณการ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  92.9 %  สวนหนาอก  คา Pearson’s R เทากับ 0.963 และ
คา Kendall’s tau เทากับ 0.850  แสดงวาเนื้อไกสวนหนาอกสามารถพยากรณคาความพึงพอใจท่ีได
จากแบบจําลองวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคไดท่ี 96.3 % และสามารถพยากรณ
การตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  85 %  สวนสะโพก  คา Pearson’s R เทากับ 0.949 
และคา Kendall’s tau เทากับ 0.733  แสดงวาเนื้อไกสวนสะโพกสามารถพยากรณคาความพึงพอใจ
ท่ีไดจากแบบจําลองวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคได ท่ี 94.9 % และสามารถ
พยากรณการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  73.3 %  และสวนนอง  คา Pearson’s R 
เทากับ 0.975 และคา Kendall’s tau เทากับ 0.883  แสดงวาเนื้อไกสวนนองสามารถพยากรณคา
ความพึงพอใจท่ีไดจากแบบจําลองวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคได ท่ี 97.5 % 
และสามารถพยากรณการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  88.3 %  ซ่ึงจะเห็นไดวาคาท่ีได
จากแบบจําลองความพึงพอใจของเนื้อไกสดชําแหละสวนตางๆมีความเหมาะสมอยูในระดับท่ีดี 

ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลอง พบวา เนื้อไกสวนปก ผูบริโภคใหน้ําหนักความสําคัญ
ตอคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26  สวนอันดับสุดทายไดแก 
คุณลักษณะดานสวนยอยของปก  คิดเปนรอยละ 7  ในสวนของเนื้อไกสวนหนาอก  ผูบริโภคให
น้ําหนักความสําคัญตอคุณลักษณะดานตราสินคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23  สวนอันดับสุดทาย
ไดแก คุณลักษณะดานราคา คิดเปนรอยละ 15  โดยสวนสะโพก  ผูบริโภคใหน้ําหนักความสําคัญ
ตอคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 23  สวนอันดับสุดทายไดแก 
คุณลักษณะดานราคา คิดเปนรอยละ 15  และสุดทายสวนนอง  ผูบริโภคใหน้ําหนักความสําคัญตอ
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คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 27  สวนอันดับสุดทายไดแก 
คุณลักษณะดานราคา คิดเปนรอยละ 15 

สวนผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในระดับคุณลักษณะ พบวา  เนื้อไกสวนปก  
คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  คาอรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพมีคามากท่ีสุด 
ในคุณลักษณะดานตราสินคา คาอรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของแหลงขายมีคามากท่ีสุด ตอมา
คุณลักษณะบรรจุภัณฑ  คาอรรถประโยชนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองมีคามากท่ีสุด  
สวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหารมีคามากท่ีสุด  ในสวนคุณลักษณะดานราคาคาอรรถประโยชนของราคา 80 บาทตอ
กิโลกรัม  มีคาอรรถประโยชนมากท่ีสุด และคุณลักษณะดานสวนยอยของปก คาอรรถประโยชน
ของเนื้อไกสวนปกบนมีคามากท่ีสุด 

ในสวนของเนื้อไกสวนหนาอก พบวา คุณลักษณะดานตราสินคา คาอรรถประโยชนแบบมี
ตราสินคาของผูผลิตมีคามากท่ีสุด สวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร คา
อรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมีคามากท่ีสุด ในคุณลักษณะดานปาย
ประกันคุณภาพ คาอรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพมีคามากท่ีสุด  สวนคุณลักษณะ
บรรจุภัณฑ  คาอรรถประโยชนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองมีคามากท่ีสุด  และ
คุณลักษณะดานราคาคาอรรถประโยชนของราคา 90 บาทตอกิโลกรัม มีคาอรรถประโยชนมากท่ีสุด 

ในสวนของเนื้อไกสวนสะโพก พบวา  คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  คา
อรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพมีคามากท่ีสุด  ตอมาคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ  คา
อรรถประโยชนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองมีคามากท่ีสุด  สวนคุณลักษณะดานตรา
สินคา คาอรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของผูผลิตมีคามากท่ีสุด  ในสวนคุณลักษณะดานขอมูล
พลังงานและสารอาหาร คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมีคา
อรรถประโยชนมากท่ีสุด และคุณลักษณะดานราคาคาอรรถประโยชนของราคา 65 บาทตอกิโลกรัม  
มีคาอรรถประโยชนมากท่ีสุด 

สุดทายเนื้อไกสวนนอง พบวา  คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  คาอรรถประโยชน
แบบที่มีปายประกันคุณภาพมีคามากท่ีสุด ตอมาคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ  คาอรรถประโยชน
แบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสมีคามากท่ีสุด   สวนคุณลักษณะดานตราสินคา  คา
อรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของผูผลิตมีคามากท่ีสุด  ในสวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมีคามากท่ีสุด  และ
คุณลักษณะดานราคาคาอรรถประโยชนของราคา 60 บาทตอกิโลกรัม มีคาอรรถประโยชนมากท่ีสุด 
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ในสวนของการศึกษาการแบงสวนตลาดจําลองเน้ือไกสด  ไดทําการศึกษาโดยใชคาจาก
การวิเคราะห conjoint analysis  มาแบงกลุมผูบริโภค  ดวยเทคนิค  cluster analysis โดยใชวิธี 
hierarchical cluster analysis  ซ่ึงใชคาอรรถประโยชนในแตละระดับคุณลักษณะท่ีไดจากการ
ประมาณคาจากแบบจําลองของแตละคน  มาทําการแบงกลุมตามลักษณะความคลายคลึงกันใน
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะตางๆ  ทําใหไดกลุมท่ีเหมาะสมในแตละสวนของเนื้อไกสด ไดแก  
เนื้อไกสดสวนปกแบงได 2 สวนตลาด  ซ่ึงเม่ือทําการจําแนกหรือช้ีเฉพาะกลุมผูบริโภคตามปจจัย
ดานตางๆ พบวา สวนตลาดท่ี 1 ผูบริโภคมักเปนเพศชาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน
บริษัทเอกชน ท่ีนิยมซ้ือเนื้อไกจากตลาดสด ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบงาย สวนตลาดท่ี 2 
ผูบริโภคมักเปนเพศหญิง มีอาชีพหลากหลาย ท่ีนิยมซ้ือเนื้อไกสดจากรานคาปลีกสมัยใหม เปน
ผูบริโภคยุคใหม มักคํานึงในเร่ืองความสะดวกสบาย ความสะอาด และงายตอการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึง
มีวิถีชีวิตเปนแบบชาวเมืองท่ีมีความทันสมัย  โดยเนื้อไกสดสวนหนาอกแบงได 2 สวนตลาด   
พบวา สวนตลาดท่ี 1 สวนใหญอยูในชวงวัยท่ีเปนผูนําครอบครัว มีกําลังซ้ือสินคาท่ีแนนอน ท่ีจบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีรายไดท่ีม่ันคง สวนตลาดที่ 2 ผูบริโภคสวนนี้มีอายุและรายไดท่ี
กระจายตัว ท่ีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยยังมีรายไดและกําลังในการซ้ือท่ียังไมแนนอน 
เม่ือเทียบกับสวนตลาดท่ี 1 สวนเน้ือไกสดสวนสะโพกแบงได 2 สวนตลาด  พบวา สวนตลาดท่ี 1 
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง ลักษณะอาชีพมีความหลากหลาย โดยมีอายุท่ีกระจายตัว ถือวาเปน
ตลาดท่ีมีความหลากหลาย ในสวนตลาดท่ี 2 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย ลักษณะอาชีพสวน
ใหญมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนเปนหลัก และสวนใหญมีอายุ 41-50 
ป ถือวาอยูในชวงอายุและอาชีพท่ีมีความสอดคลองในเรื่องของรายไดท่ีมีความม่ังคง และสุดทาย
เนื้อไกสดสวนนองแบงได 2 สวนตลาดเชนกัน พบวา สวนตลาดท่ี 1 มีลักษณะครอบครัวท่ีเปน
ขนาดใหญ และสวนใหญมีรายไดปานกลางถึงสูง ตั้งแต 10,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงมีรายไดท่ีม่ันคง ใน
สวนตลาดท่ี 2 มีลักษณะ ครอบครัวท่ีเปนกลุมเล็ก มีรายไดท่ีกระจายตัว คือมีท้ังรายไดต่ํา หรือมี
รายไดสูงไปเลย 
  สวนผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดในแตละสวนตลาดของทุกๆสวน
ผลิตภัณฑ   หลังจากท่ีไดทําการแบงกลุมผูบริโภค  ดวยเทคนิค  cluster analysis แลวนั้น พบวา  
เนื้อไกสวนปกในตลาดสวนท่ี 1 คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับคุณลักษณะ  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ
บรรจุภัณฑแบบถุงท่ีสามารถหยิบใสเองได  ท่ีเปนตราสินคาของแหลงขาย  โดยควรมีปายประกัน
คุณภาพในราคา 120 บาทตอกิโลกรัม  ซ่ึงผูบริโภคในกลุมนี้ไมคํานึงวาจะตองมีการแสดงขอมูล
พลังงานและสารอาหาร  และสวนใหญนิยมบริโภคเนื้อไกสวนปกบน 
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  ในตลาดสวนท่ี 2 คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพสินคา เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับคุณลักษณะ  พบวา  ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการท่ีมีปายประกันคุณภาพ  ท่ีเปนตราสินคาของแหลงขาย   โดยตองมีการแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงเปนบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  ในราคา 80 
บาทตอกิโลกรัม และนิยมบริโภคเนื้อไกสวนปกบน 

สวนเนื้อไกสวนหนาอก พบวา ตลาดสวนท่ี 1 คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนใน
ระดับคุณลักษณะ  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  โดย
เปนตราสินคาของผูผลิต  ท่ีมีปายประกันคุณภาพ  โดยนิยมบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเอง  และมีราคา  90 บาทตอกิโลกรัม 

ในตลาดสวนท่ี 2 คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ  เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับคุณลักษณะ  พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
บรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสเองได  ในราคา 90 บาทตอกิโลกรัม  โดยเปนตรา
สินคาของแหลงขาย  ซ่ึงมีปายประกันคุณภาพ และมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร 

โดยเน้ือไกสวนสะโพก  พบวา ตลาดสวนท่ี 1  คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนใน
ระดับคุณลักษณะ  พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ท่ี
เปนตราสินคาของผูผลิต  ซ่ึงมีปายประกันคุณภาพ  โดยนิยมบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสเองได  และมีราคา  65 บาทตอกิโลกรัม 

ในตลาดสวนท่ี 2 คุณลักษณะดานตราสินคา  เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับคุณลักษณะ  พบวา   ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ตราสินคาของผูผลิต  โดยมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงนิยมบรรจุภัณฑแบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสท่ีมีปายประกันคุณภาพ  และมีราคา  65 บาทตอกิโลกรัม 

และเนื้อไกสวนนอง  พบวา ตลาดสวนท่ี 1  คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพสินคา  
เปนปจจัยมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับ
คุณลักษณะ  พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญกับปายประกันคุณภาพ  โดยนิยมบรรจุภัณฑแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสเองได  ท่ีเปนตราสินคาของผูผลิต  ซ่ึงมีการแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  และมีราคา  60 บาทตอกิโลกรัม 

ในตลาดสวนท่ี 2 คุณลักษณะดานราคา  เปนปจจัยมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
มากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับคุณลักษณะ  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในดานราคา  
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ท่ีมีราคา  60 บาทตอกิโลกรัม  โดยเปนตราสินคาของผูผลิต  ซ่ึงนิยมบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทํา
การหอสําเร็จ  ท่ีมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร และมีปายประกันคุณภาพ 
 หลังจากท่ีไดทําการแบงสวนตลาดและทําการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคตอ
คุณลักษณะเนื้อไกในแตละสวนตลาดของแตละผลิตภัณฑแลวนั้น การศึกษาการจําลองตลาด  โดย
อาศัยวิธี Bradley-Terry-Luce (BTL)  ชวยทําใหทราบแนวโนมวาหากออกแบบหรือผลิตสินคาตัว
ใหมมาวางขายในทองตลาด  สินคาจะมีสวนแบงการตลาดเปนสัดสวนเทาใด โดยสินคาท่ีออกแบบ
ข้ึนมานั้นคือตลาดสมมติ ซ่ึงจะเลือกจากชุดคุณลักษณะเนื้อไกสดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด  
สวนตลาดจําลองไดมาจากการเลือกชุดคุณลักษณะท่ีมีอยูจริงในตลาด  แลวจึงทําการวิเคราะหสวน
แบงตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปในการจําลองตลาด  และจากนั้นไดทําการวิเคราะหเพิ่มเติมโดยการ
เปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ ซ่ึงผลจากการวิเคราะหการจําลองตลาดเน้ือไกสด 
พบวา เนื้อไกสวนปกในตลาดสวนท่ี 1 ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดจะเปนตลาด
ท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คกลัวหุมดวยพลาสติกใส   ในราคา 120 บาทตอกิโลกรัม  ซ่ึงผูบริโภคใน
กลุมนี้ไมคํานึงถึงการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมากนัก  ซ่ึงควรมีปายประกันคุณภาพเปน
ตราสินคาของแหลงขาย และนิยมเลือกซ้ือสวนปกบน  เม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆใน
ตลาดสมมติแลวนั้น  ผลท่ีไดพบวา  เม่ือทําการเปล่ียนบรรจุภัณฑจากใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก
ใสมาเปนถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  จะทําใหมีสวนแบงตลาดเพิ่มมากข้ึน  แตถาทําการ
เปล่ียนเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะทําใหสวนแบงการตลาดลดลงและมีสวนตลาดอยูใน
อันดับท่ี 3 ของตลาด  โดยเม่ือทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงจาก
เดิม  ดังนั้นตลาดในสวนท่ี 1 ถาจะทําการเปล่ียนแปลงควรเปล่ียนแปลงโดยการพัฒนาดานของ
บรรจุภัณฑไปเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  เพราะจะทําใหสวนแบงการตลาด
เพิ่มข้ึนจากเดิม สวนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ นั้นไมควรที่จะทําการปรับเปล่ียน 
 เนื้อไกสวนปกตลาดสวนท่ี 2 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  จะ
เปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบทําการหอสําเร็จ  ในราคา 80 บาทตอกิโลกรัม  โดยตองมีการแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ตองมีปายประกันคุณภาพ  เปนตราสินคาของผูผลิต และนิยมเลือก
ซ้ือสวนปกกลาง เม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติแลวนั้น ผลท่ีไดพบวา  
เม่ือเปล่ียนบรรจุภัณฑจากแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ เปนแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
พรอมกับการเปล่ียนตราสินคาจากตราสินคาของผูผลิตมาเปนแบบตราสินคาของแหลงขาย  จะทํา
ใหคาสวนแบงการตลาดเพิ่มมากข้ึน โดยในสวนของราคาถาทําการเปล่ียนราคาจาก 80 บาทตอ
กิโลกรัม เพิ่มเปน 100 บาทตอกิโลกรัม  จะทําใหสวนแบงตลาดตกลงมาลดลงเล็กนอย  แตวาถาทํา
การเปล่ียนจากท่ีมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปนแบบไมมีการแสดงขอมูลพลังงาน
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และสารอาหารจะทําใหสวนแบงการตลาดลดลงมาก และมีสวนแบงตลาดตกลงมาอยูในอันดับ 2  
ในสวนของการแสดงปายประกันคุณภาพ  เม่ือทําการเปล่ียนจากการมีปายประกันคุณภาพมาเปนไม
มีปายประกันคุณภาพแลวนั้น  จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมากและมีสวนแบงตลาดตกลงมาอยูใน
อันดับท่ี 3  สวนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ เม่ือทําการเปล่ียนแปลงจะไมมีผลกระทบตอตลาดกลุมนี้มาก
นัก   ซ่ึงตลาดสวนนี้ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารกับปาย
ประกันคุณภาพเปนอยางมาก  สอดคลองกับการตัดสินใจซ้ือท่ีสวนใหญจะทําการซ้ือจากรานคา
ปลีกสมัยใหม  ดั้งนั้นผูบริโภคในกลุมนี้ เปนกลุมท่ีคํานึงถึงการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานและปลอดภัยตอสุขภาพเปนหลัก 

สวนเนื้อไกสวนหนาอกตลาดสวนท่ี 1 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด  จะเปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  ในราคา 110 บาทตอ
กิโลกรัม  โดยตองมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ตองมีปายประกันคุณภาพ  และเปน
ตราสินคาของผูผลิต  ซ่ึงเม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติแลวนั้น ผลท่ีได
พบวา  เม่ือทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑจากแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสมาเปน
แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ  หรือดานตราสินคาของผูผลิตมาเปน  130 บาทตอกิโลกรัมแลวนั้น  
ไมทําใหสวนแบงการตลาดลดลงจากเดิมมากนัก  แตเม่ือทําการเปล่ียนแปลงในคุณลักษณะดาน
ขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปนไมมีการแสดงพลังงาน และสารอาหาร  จะทําใหคาสวนแบง
การตลาดลดลงมากและทําใหสวนแบงการตลาดตกลงมาอยูในอันดับท่ี 2 ในสวนของปายประกัน
คุณภาพ เม่ือทําการเปล่ียนจากแบบมีปายประกันคุณภาพมาเปนแบบไมมีปายประกันคุณภาพ  จะทํา
ใหคาสวนแบงการตลาดลดลงมาก และทําใหสวนแบงตลาดลดลงมาอยูในอันดับท่ี 2  ซ่ึงตลาดสวน
นี้ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารกับปายประกันคุณภาพเปน
อยางยิ่ง 

เนื้อไกสวนหนาอกตลาดสวนท่ี 2 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด  
จะเปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  ในราคา 130 บาทตอกิโลกรัม  
โดยตองมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ตองมีปายประกันคุณภาพ  และเปนตราสินคา
ของแหลงขาย  ซ่ึงเม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติแลวนั้น ผลท่ีไดพบวา  
เม่ือทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑจากแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง มาเปน
แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ  จะทําใหคาสวนแบงตลาดลดลงมากในสวนของคุณลักษณะดาน
ตราสินคา  ขอมูลพลังงานและสารอาหาร  หรือปายประกันคุณภาพนั้น เม่ือทําการเปล่ียน
คุณลักษณะเหลานี้จะไมทําใหคาสวนแบงการตลาดลดลงมากนัก  แตในสวนของราคาเมื่อทําการ
เปล่ียนแปลงจากราคา  130 บาทตอกิโลกรัมมาเปน  110 บาทตอกิโลกรัม คาสวนแบงตลาดลดลงมา
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เล็กนอย  เนื่องจากผูบริโภคในกลุมนี้มองสินคาในราคาท่ีต่ําวาเปนสินคาท่ีไมมีคุณภาพมาตรฐาน
มากนัก  จึงทําใหผูบริโภคเลือกท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาในราคาท่ีแพงมากกวา เพื่อแลกมาซ่ึงสินคาท่ี
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

สวนเนื้อไกสวนสะโพกตลาดสวนท่ี 1 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด  จะเปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  ในราคา 75 บาทตอกิโลกรัม  
โดยตองมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ตองมีปายประกันคุณภาพ  และเปนตราสินคา
ของผูผลิต  ซ่ึงเม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติแลวนั้น ผลท่ีไดพบวา  เม่ือ
ทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑจากแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส มาเปนแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองจะทําใหสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึนเล็กนอย   สวนคุณลักษณะดาน
ราคาและดานตราสินคาเม่ือทําการเปล่ียนแปลงแลวนั้น   คุณลักษณะท้ังสองมีคาสวนแบงการตลาด
ลดลงเพียงเล็กนอย   แตในสวนของคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  เม่ือทําการ
เปล่ียนแปลงเปนแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร จะทําใหสวนแบงการตลาดลดลงมาก 
จนกระท้ังมีคาสวนแบงตลาดลดลงมาอยูในอันดับท่ี 2   ซ่ึงคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  
เม่ือทําการเปล่ียนแปลงมาเปนแบบไมมีปายประกันคุณภาพก็จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมาก
เชนกัน   ดังนั้นตลาดในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารกับการ
มีปายประกันคุณภาพเปนอยางมาก  ผูบริโภคในกลุมนี้จะคํานึงถึงการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานและปลอดภัยตอสุขภาพ  แตวาในตลาดกลุมนี้ผูผลิตสามารถเพ่ิมราคาสินคาเปน 85 บาท
ตอกิโลกรัมและเปล่ียนบรรจุภัณฑเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง จะทําใหผูผลิตมี
กําไรเพ่ิมมากยิ่งข้ึนโดยท่ีคาสวนแบงตลาดลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น 

เนื้อไกสวนสะโพกตลาดสวนท่ี 2 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด  
จะเปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  ในราคา 75 บาทตอกิโลกรัม  โดย
ตองมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ตองมีปายประกันคุณภาพ  และเปนตราสินคาของ
ผูผลิต  ซ่ึงเมื่อทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติแลวนั้น  ผลท่ีไดพบวา  เม่ือทํา
การเปล่ียนคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑจากแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสมาเปนถุงพลาสติกท่ี
สามารถหยิบใสไดเอง  หรือดานราคาท่ีเปล่ียนจาก  75 บาทตอกิโลกรัมมาเปน  85 บาทตอกิโลกรัม 
รวมท้ังดานปายประกันคุณภาพ เม่ือทําการเปล่ียนจากแบบมีปายประกันคุณภาพมาเปนไมมีปาย
ประกันคุณภาพ ซ่ึงท่ีกลาวมาเม่ือทําการเปล่ียนคุณลักษณะตางๆ แลวนั้น  คาสวนแบงตลาดไมได
ลดลงมากนัก  แตในสวนของคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  เม่ือทําการเปล่ียนมา
เปนแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมาก  จนทําใหสวน
แบงตลาดตกลงมาอยูในอันดับท่ี 2  และเชนเดียวกับคุณลักษณะดานตราสินคา เม่ือทําการเปล่ียน
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จากตราสินคาของผูผลิตมาเปนแบบไมมีตราสินคา จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมาก จนทําใหสวน
แบงตลาดตกลงมาอยูในอันดับท่ี 2  ดังนั้นผูบริโภคในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการแสดงขอมูล
พลังงานและสารอาหารและการมีตราสินคาเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจ มีความ
นาเช่ือถือในสินคาและกลาตัดสินใจซ้ือไปบริโภค 

สวนเนื้อไกสวนนองตลาดสวนท่ี 1 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  
จะเปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  ในราคา 60 บาทตอกิโลกรัม  โดย
ตองมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ตองมีปายประกันคุณภาพ  และเปนตราสินคาของ
ผูผลิต  ซ่ึงเม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติแลวนั้น ผลท่ีไดพบวา  เม่ือทํา
การเปล่ียนบรรจุภัณฑจากแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบ
ใสไดเองคาสวนแบงการตลาดจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย  ในสวนของราคาเม่ือทําการเปล่ียนจากราคา  60 
บาทตอกิโลกรัมเปนราคา  80 บาทตอกิโลกรัม  สวนแบงตลาดจะลดลงเพียงเล็กนอย  โดยถาทําการ
เปล่ียนคุณลักษณะท้ังสองอยางพรอมๆ กันจะทําใหคาสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึนเล็กนอย  ซ่ึงทําให
ผูผลิตมีกําไรเพิ่มมากยิ่งข้ึนและมีคาสวนแบงตลาดเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน   โดยในสวนของ
คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือเปล่ียนมาเปนแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  คาสวนแบงตลาดจะลดลงเพียงเล็กนอย  เชนเดียวกับคุณลักษณะดานตราสินคาเม่ือทํา
การเปล่ียนตราสินคาจากแบบตราสินคาของผูผลิตมาเปนแบบไมมีตราสินคา คาสวนแบงการตลาด
จะลดลงเพียงเล็กนอย  แตในสวนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพเม่ือทําการเปล่ียนมาเปนแบบ
ไมมีปายประกันคุณภาพ  จะทําใหคาสวนแบงตลาดลดลงอยางมาก  จนทําใหคาสวนแบงตลาดตก
ลงไปอยูในอันดับท่ี  2  ซ่ึงจะเห็นไดวาผูบริโภคในกลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณลักษณะดานปาย
ประกันคุณภาพอยางยิ่ง  เพราะปายประกันคุณภาพจะทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจวาสินคามีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานเหมาะแกการบริโภค 

สุดทายเนื้อไกสวนนองตลาดสวนท่ี 2 พบวา  ตลาดท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด  จะเปนตลาดท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ  ในราคา 60 บาทตอกิโลกรัม  โดย
ตองมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงผูบริโภคในกลุมนี้ไมคํานึงถึงปายประกันคุณภาพ
มากนัก  และเปนตราสินคาของผูผลิต  ซ่ึงเม่ือทําการเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆ ในตลาดสมมติ
แลวนั้น  ผลท่ีไดพบวา  เม่ือทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑจากแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอ
สําเร็จมาเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอย  โดย
ในสวนของราคาเม่ือทําการเพิ่มราคาข้ึนจาก 60 บาทตอกิโลกรัม เปน 70 บาทตอกิโลกรัม และ 80 
บาทตอกิโลกรัม  จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมาก จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมาอยูในอันดับท่ี 2 
และ 3 ตามลําดับ  สวนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ เม่ือทําการเปล่ียนจากแบบไมมีปาย
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ประกันคุณภาพมาเปนแบบมีปายประกันคุณภาพ  จะทําใหสวนแบงตลาดเพิ่มมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงผูผลิต
สามารถเพิ่มราคาไดเปน 70 บาทตอกิโลกรัม  จะทําใหผูผลิตมีกําไรเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  โดยท่ีคาสวน
แบงตลาดลดลงเล็กนอย แตยังคงเปนสินคาท่ีผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือเปนอันดับแรกอยู  สวน
คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือเปล่ียนมาเปนแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  คาสวนแบงตลาดลดลงมากจนทําใหสวนแบงตลาดตกลงมาอยูอันดับท่ี 2  และ
คุณลักษณะดานตราสินคาเม่ือทําการเปล่ียนจากตราสินคาของผูผลิตมาเปนตราสินคาของแหลงขาย  
จะทําใหคาสวนแบงตลาดลดลงแตยังคงเปนสินคาท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเปนอันดับแรกอยู  ดังนั้น
ผูบริโภคในกลุมตลาดนี้ใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร กับการมีปาย
ประกันคุณภาพเปนอยางมาก  เพราะคุณลักษณะดังกลาวจะทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจ มีความ
นาเช่ือถือในสินคา  และกลาตัดสินใจซ้ือไปบริโภค 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภคท่ีจําหนายใน
รานคาปลีกสมัยใหม ในจังหวัดเชียงใหม   ทําใหทราบความพึงพอใจของผูบริโภคเนื้อไกสดตอ
คุณลักษณะตางๆ ในการตัดสินใจซ้ือ  และทราบถึงสภาพตลาดของเนื้อไกสด  ซ่ึงท้ังหมดท่ีได
ทําการศึกษามานี้  ผูวิจัยสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  ซ่ึงผูผลิตจะตองใหความสําคัญในกระบวนการผลิตใหมีระบบการเล้ียงท่ีไดมาตรฐาน  
ซ่ึงภาครัฐหรือกรมสงเสริมการเกษตรควรใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือหรือใหการ
สงเสริมใหผูผลิตทําการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานสากลมากย่ิงข้ึน  ซ่ึง
จะทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจท่ีจะตัดสินใจซื้อสินคา  ถึงแมวาสินคาจะมีราคาสูงกวาทองตลาดก็
ตาม  ซ่ึงผูบริโภคจะสามารถรับรูวาสินคามีคุณภาพไดจากการแสดงปายประกันคุณภาพตางๆ เชน  
ตราสัญลักษณ Q เปนตน 

 2. ผูบริโภคในตลาดสดกับรานคาปลีกสมัยใหมอาจทําการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ี
แตกตางกันออกไป  ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายควรทําการศึกษากลุมเปาหมายในแตละกลุมใหดี  
เพื่อท่ีจะสามารถผลิตสินคาออกมาใหตรงกับกลุมลูกคาในแตละกลุมไดอยางชัดเจน 

 3. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคบางกลุมไมคํานึงถึงราคาในการตัดสินใจซ้ือเนื้อไก
มากนัก  แตตัดสินใจซ้ือสินคาตามความชอบหรือทัศนคติสวนตัว  ดังนั้นผูผลิตสามารถท่ีจะ
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นําเสนอสินคาใหมๆ หรือบรรจุภัณฑใหมๆ ท่ีสามรถดึงดูดใจหรือสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน 

 4. จากการศึกษาพบวาการสงเสริมการขายในเน้ือไกสด  ผูบริโภคสวนใหญช่ืนชอบ
การลดราคาสินคามากท่ีสุด  ซ่ึงผูจัดจําหนายสามารถลดราคาในชวงท่ีตองการแนะนําสินคาท่ีออกสู
ตลาดใหมๆได  เพื่อเปนการดึงดูดใจใหผูบริโภคไดรูจักหรือทดลองใชสินคาไดงายยิ่งข้ึน  หรือ
สามารถลดราคาสินคาในชวงท่ีสินคาใกลหมดอายุ  ท้ังยังสามารถลดราคาสินคาในเนื้อไกสวนท่ีมี
ราคาแพง เชน สวนปก และสวนหนาอก เพราะสินคาท้ัง 2 สวนนี้ มีราคาคอนขางแพง และทําให
สินคาอาจขายไดยากกวาสวนอ่ืนๆ เพื่อเปนการระบายสินคาไมใหคางในสตอก  ซ่ึงจะทําให
ผูประกอบการสามารถหมุนเวียนสินคาใหมีความสดใหมอยูตลอดเวลา 
 5. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคนิยมซ้ือเนื้อไกสวนปกและสวนหนาอกพรอมกัน อีก
ท้ังยังนิยมซ้ือเนื้อไกสวนสะโพกและสวนนองพรอมกัน ซ่ึงผูผลิตหรือผูประกอบการสามารถท่ีจะ
ผลิตและทําการขายเนื้อไกในลักษณะสวนปกติดกับสวนหนาอก  และสวนสะโพกติดกับสวนนอง
ได  ทําใหสามารถลดเวลาและตนทุนในการผลิต ท้ังยังเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคตัดสินใจซ้ือได
หลากหลายยิ่งข้ึน 
 
 5.2.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภคที่จําหนายใน
รานคาปลีกสมัยใหม ในจังหวัดเชียงใหม  โดยใชวิธี  conjoint  analysis ในการวิเคราะหขอมูล  ทํา
ใหทราบถึงความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภค ท่ีมีใหกับคุณลักษณะตางๆ ของเนื้อไก
สด   ซ่ึงในอนาคตปจจัยตางๆ อาจทําใหผูบริโภคมีความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุดควรท่ีจะทําการศึกษาอยางตอเนื่อง  เนื่องจากชวงเวลา
ตางๆ อาจทําใหราคา รสนิยม หรือสถานท่ีซ้ือ ฯลฯ เปล่ียนแปลงไดอยูตลอดเวลา  โดยทําการเพ่ิม
คุณลักษณะหรือปจจัยตางๆ ท่ีมีความสําคัญในชวงเวลาน้ันๆ เขามาทําการศึกษาหรือวิเคราะหก็
เปนได  หรือทําการศึกษาเนื้อไกในลักษณะท่ีเปนไกปรุงสุกรูปแบบตางๆวาผูบริโภคจะให
ความสําคัญกับคุณลักษณะตางๆ ในลักษณะใดบาง  ซ่ึงวิธีการ conjoint  analysis  ผูท่ีทําการศึกษา
สามารถนําไปใชในการศึกษากับสินคาชนิด อ่ืนๆ  ได   ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะสามารถชวยใน
ผูประกอบการในดานตางๆ สามารถนําขอมูลไปใชในการศึกษาเพิ่มเติมตอไป หรือสามารถนํา
ขอมูลท่ีไดมาใชในการพัฒนาสินคา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการใหกับ
ผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน 
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 2. การออกแบบชุดคุณลักษณะเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามตอบนั้น  ควรออกแบบให
สามารถตัดสินใจไดงาย เชน ออกแบบใหการดอยูในกระดาษแผนเดียวกัน  หรือมีการดคุณลักษณะ
ไมมากเกินไป เปนตน  ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนและตรงกับความจริงมากท่ีสุด  เพราะ
จากการท่ีผูทําไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล  เห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามมักไมสามารถตัดสินใจ
ได หรือไมสามารถเลือกการดคุณลักษณะไดอยางชัดเจน 


