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บทที ่5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกศึกษา 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา พื้นท่ีศึกษาท่ีก าหนดไดพ้บวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีมีการตดัสินใจ

ซ้ือและไม่ซ้ือน ้ าผึ้ งมาบริโภค ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงมากกว่าชาย อยู่ในสถานภาพสมรส และมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ในดา้นอายสุ่วนใหญ่จะพบวา่ผูซ้ื้อจะเป็นกลุ่มสูงอายุ ในขณะท่ีกลุ่มไม่
ซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุน้อย กลุ่มผูท่ี้ซ้ือน ้ าผึ้ งจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-
10,000 บาทต่อเดือน รายจ่ายผูท่ี้ซ้ือน ้ าผึ้งอยู่ระหว่าง 100-500 บาท/คร้ัง และจะซ้ือน ้ าผึ้ง 1-2 คร้ัง/
เดือน 

ส่วนในเร่ืองทศันคติในด้านสติปัญญาของประชากรกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีซ้ือ
น ้ าผึ้ งได้พบว่า ส่วนใหญ่จะรู้จกัยี่ห้อน ้ าผึ้ งเดือนห้าเป็นอย่างดี โดยให้ความส าคญัในเร่ืองความ
หวานของน ้ าผึ้งเดือนห้าและคุณค่าภายในของน ้ าผึ้งเดือนห้า และมีความเช่ือกนัวา่เกสรดอกไมท่ี้ผึ้ง
เก็บมาจากป่าในเดือนห้านั้น จะไดจ้ากสมุนไพรหลากหลาย (คือจากดอกไมห้ลายพนัธ์ุ) รองลงมา
กลุ่มผูซ้ื้อน ้าผึ้งยงัรู้จกัยีห่อ้น ้ าผึ้งสวนจิตรดา น ้าผึ้งดอยค า และน ้าผึ้งไทยลานนาฟาร์มผึ้ง ซ่ึงเป็นยีห่้อ
ท่ีผูซ้ื้อรู้จกัในระดบัปานกลาง และผูซ้ื้อน ้ าผึ้งยงัมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในเร่ืองท่ีวา่น ้ าผึ้งเป็น
สารอาหารท่ีเกิดจากธรรมชาติ เป็นอาหารท่ีให้ความหวานท่ีไม่เป็นภยัต่อสุขภาพ ในด้านของ
ความชอบผูซ้ื้อน ้ าผึ้งส่วนใหญ่ชอบน ้ าผึ้งเพราะวา่เป็นสารอาหารท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีผิวพรรณดีและ
สุขภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย อนัดบัรองลงมาชอบเพราะเห็นวา่เป็นสารอาหารท่ีให้
ความหวานท่ีเกิดจากธรรมชาติและไม่เป็นภยัต่อสุขภาพ 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ซ้ือน ้ าผึ้ง ส่วนใหญ่รู้จกัยี่ห้อน ้ าผึ้งเดือนห้าเช่นเดียวกนั อนัดบั
รองลงมารู้จกัยีห่้อน ้ าผึ้งสวนจิตรลดา น ้ าผึ้งดอยค า และน ้ าผึ้งไทยลานนาฟาร์มผึ้งเช่นเดียวกนั แต่ยงั
รู้จกัในระดบัท่ีนอ้ย ส่วนในดา้นความรู้เร่ืองของน ้าผึ้ง ผูท่ี้ไม่ซ้ือน ้าผึ้งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
ค่อนขา้งดี ท่ีว่าน ้ าผึ้ งเป็นสารอาหารท่ีเกิดจากธรรมชาติ ในขณะท่ี ความรู้ในเร่ืองท่ีว่าน ้ าผึ้ งเป็น
ส่วนประกอบของอาหาร ซ่ึงผูท่ี้ไม่ซ้ือน ้ าผึ้งไม่มีความรู้ในเร่ืองน้ีเลย และในดา้นของความไม่ชอบผู ้
ท่ีไม่ซ้ือน ้ าผึ้งส่วนใหญ่ไม่ชอบความหวานจึงไม่ซ้ือน ้ าผึ้งเพราะคิดว่าใช้น ้ าตาลเป็นส่วนผสมของ
อาหารดีอยูแ่ลว้ 
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ส่วนในเร่ืองพฤติกรรมของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีซ้ือน ้ าผึ้งไดพ้บวา่ ใน
กลุ่มผูซ้ื้อน ้ าผึ้งมาบริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลางกบัการซ้ือเพื่อฝากผูอ่ื้น เพราะมองเห็น
วา่มีคุณค่ากวา่ซ้ืออยา่งอ่ืนมาเป็นของฝาก รวมทั้งซ้ือเพราะเห็นวา่จะท าให้ผูท่ี้ไดรั้บมีความพึงพอใจ
มากกว่า และได้รับของอย่างอ่ืน และซ้ือเพราะเห็นว่าน ้ าผึ้ งเป็นท่ีนิยมบริโภคโดยคนทั่วไป ให้
ความส าคญัในระดับน้อยท่ีสุดกับการซ้ือ เพราะเห็นว่าคนในสังคมชั้นสูง หรือผูดี้ คนรวย นิยม
บริโภคจึงซ้ือมาบริโภคตามและซ้ือเพราะบรรพบุรุษเคยนิยมซ้ือมาบริโภคจึงบริโภคสืบทอดต่อมา 

กลุ่มท่ีไม่ซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยให้เหตุผลท่ีไม่ซ้ือน ้าผึ้ง
มาบริโภค เพราะมีความไม่แน่ใจวา่เป็นของแทห้รือของปลอม และให้ความส าคญัในระดบัมากใน
กรณีท่ีไม่ซ้ือเพราะสถานท่ีหรือแหล่งท่ีหาซ้ือไดมี้นอ้ย ท่ีเหลือให้ความส าคญัในระดบัปานกลางกบั
การไม่ซ้ือ เพราะคิดว่าซ้ือมาแลว้เก็บรักษายาก และให้ความส าคญัในระดบัน้อย ในเร่ืองท่ีเห็นว่า
น ้ าผึ้งเป็นอาหารท่ีค่อนขา้งมีราคาสูง จึงเห็นว่าไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือมาบริโภค นอกจากน้ียงัหาซ้ือได้
ยากกว่าหาซ้ือผลิตภณัฑ์อ่ืน และให้ความส าคญัในระดบัน้อยท่ีสุดกบัเร่ืองท่ีไม่ซ้ือเพราะเห็นว่า
น ้าผึ้งมีราคาแพงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมีคุณประโยชน์อยา่งเดียวกนั 

ส าหรับการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ในการจ าหน่าย
น ้ าผึ้ง ได้พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มท่ีซ้ือน ้ าผึ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพ กล่ิน สี 
ความเขม้ขน้ และความสะอาด ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ซ้ือให้ความส าคญัในดา้นดงักล่าวเพียงระดบัปาน
กลาง ในดา้นราคากลุ่มท่ีซ้ือให้ความส าคญัในระดบัปานกลางในเร่ืองการแจง้และการก าหนดราคา
ท่ีชัดเจน ในขณะท่ีกลุ่มไม่ซ้ือให้ความส าคญัในระดบัมาก ในด้านสถานท่ีจ าหน่ายกลุ่มท่ีซ้ือให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางในเร่ืองความสะอาด สถานท่ีจอดรถและความสะดวกในการหาซ้ือ 
ในขณะท่ีกลุ่มไม่ซ้ือให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นการประชาสัมพนัธ์กลุ่มท่ีซ้ือให้ความส าคญั
ในระดบัมากในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งการมีตวัอยา่งให้ทดลองและการมีส่วนลด โดยกลุ่มไม่
ซ้ือให้ความส าคญัเพียงระดบัปานกลาง ในดา้นบรรจุภณัฑ์กลุ่มท่ีซ้ือและไม่ซ้ือให้ความส าคญัใน
ระดบัมากในเร่ืองขอ้มูลดา้นโภชนาการ รวมทั้งการมีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภยัท่ีระบุบน
ฉลาก ส่วนดา้นพนกังานลูกจา้งกลุ่มท่ีซ้ือให้ความส าคญัเพียงระดบัปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มไม่ซ้ือ
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากในเร่ืองการใหบ้ริการและใหค้ าแนะน า ดา้นการใชอ้ านาจบริหารจดัการ
โดยผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนก าหนดการตดัสินใจซ้ือกลุ่มท่ีซ้ือให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ีกลุ่มไม่ซ้ือให้ความส าคญัในระดับมาก และในด้านการเข้าถึง
ขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มท่ีซ้ือให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการมีโอกาสไดท้ราบวิธีการใช้ประโยชน์ 
โดยกลุ่มไม่ซ้ือใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
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ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือน ้าผึ้งในพื้นท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลองโลจิต ด้วยวิธี maximum likelihood estimates และวิธี marginal effect 
ได้พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือน ้ าผึ้ งในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่นั้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงผล
การวิเคราะห์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดค้่า log likelihood function เท่ากบั -182.2618 ค่า restricted 
log likelihood เท่ากับ -277.2589 ค่า chi squared เท่ากับ 189.9941 และค่าความถูกต้องของการ
ท านาย เท่ากบั 79.250% และนอกจากนั้นยงัสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าว โดย
แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ด้านวฒันธรรม  ได้แก่ การให้น ้ าผึ้ งเป็นของขวญัในเทศกาลพิ เศษ และการท่ี
ผลิตภัณฑ์มีของแถมหรือส่วนลด ปัจจยัท่ีกล่าวข้างต้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ ง ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ภายใตค้่าดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูซ้ื้อมีโอกาสตดัสินใจซ้ือน ้าผึ้งเพิ่มข้ึน 

2. ดา้นสังคม ไดแ้ก่ บุคคลในชุมชนหรือในสังคมมีการบริโภคน ้ าผึ้งอยูก่่อนแลว้หรือ
ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของน ้ าผึ้ ง ปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ ง ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ภายใตค้่าดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูซ้ื้อมีโอกาสตดัสินใจซ้ือน ้าผึ้งเพิ่มข้ึน 

3. ด้านส่วนบุคคล ได้แก่ การซ้ือน ้ าผึ้ งเพื่อสุขภาพของตนเองเน่ืองจากต้องการดูแล
สุขภาพของตนเอง ปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
แตกต่างกันไป โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ภายใต้ค่าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูซ้ื้อมีโอกาส
ตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ งเพิ่มข้ึน และในทางตรงกนัขา้ม พบว่า มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ ง
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั คือ การมีรายไดดี้และมีอาชีพการงานท่ีดี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ภายใต้
ค่าดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า หากมีรายไดดี้และมีอาชีพการงานท่ีดีอาจจะซ้ือผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนท่ีมี
ราคาเท่ากนั ท าใหมี้โอกาสตดัสินใจซ้ือน ้าผึ้งลดลง 

4. ด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความมีช่ือเสียงในตรายี่ห้อน ้ าผึ้ ง และสีสันของน ้ าผึ้ ง ปัจจยัท่ี
กล่าวขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ ง ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวก ภายใตค้่าดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูซ้ื้อมีโอกาสตดัสินใจซ้ือน ้าผึ้งเพิ่มข้ึน 
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5.2 อภิปรายผล 
ผลท่ีพบจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ (2551) ในลักษณะ

พฤติกรรมการซ้ือน ้ าผึ้ งของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่ิงท่ีสอดคล้องกันในเร่ืองของ
พฤติกรรมการซ้ือ คือ น ้ าผึ้งสวนจิตรลดา น ้ าผึ้งดอยค า และผูซ้ื้อเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ น ้ าผึ้งสวน
จิตรลดา  และน ้ าผึ้ งดอยค าเป็นอนัดบัรองลงมา วตัถุประสงค์ในการซ้ือน ้ าผึ้ ง ให้ความอร่อยท่ีมี
มากกวา่ท่ีจะไดจ้ากการบริโภคน ้ าตาล หรืออาหารอ่ืนท่ีให้รสหวานเหมือนกนั นอกจากน้ีซ้ือเพราะ
มองว่าน ้ าผึ้ งเป็นสารอาหารท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีผิวพรรณดี สุขภาพดี และให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ร่างกาย และเป็นสารอาหารท่ีให้ความหวานท่ีให้ความหวานท่ีเป็นธรรมชาติและไม่มีพิษภยัต่อ
สุขภาพร่างกาย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ าผึ้งแต่ละคร้ังจะอยูร่ะหวา่ง 100-500 บาท และซ้ือน ้ าผึ้งเดือน
ละ 1-2 คร้ัง และสอดคล้องกับ  ชลธิรา (2551) ในลักษณะการวิ เคราะห์ด้วยแบบจ าลอง
แบบจ าลองโลจิต (logit model) ในการตดัสินใจซ้ือในเร่ืองของสุขภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของตนเองและของคนในครอบครัวเพิ่มข้ึน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือลดลง คือ รายได ้และราคา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 
ผลิตภณัฑน์ ้ าผึ้งหรือผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปน ้ าผึ้ง ควรจะมีการวางจ าหน่ายอยา่งแพร่หลาย

ง่ายต่อการท่ีจะหาซ้ือไดอ้ย่างสะดวก รวมทั้งควรกระจายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ ในร้านคา้สะดวกซ้ือ 
และควรมีตรารับรองหรือยีห่้อระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค รวมทั้งควรมี
การก าหนดขนาดท่ีให้ความสะดวกส าหรับก าลงัทรัพยข์องผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือได้ เช่น มีขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ และควรก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมกบัโอกาสท่ีจะตอ้งซ้ือไปฝากผูอ่ื้น รวมทั้งก าหนด
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ทั้งท่ีเป็นสินคา้แปรรูปจากผลิตภณัฑ์น ้ าผึ้ งให้มีความสวยงามสะดวกต่อการ
พกพา และจดัเป็นของขวญัหรือของฝากไดดี้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 
ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจและผูส้นใจในธุรกิจการเล้ียงผึ้ ง เพื่อจ าหน่าย

ผลผลิตจากผึ้งโดยเฉพาะน ้ าผึ้งเพื่อใหส้ามารถผลิตน ้าผึ้งตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค มีดงัน้ี 

1. ควรท าบรรจุภณัฑ์ให้ดูสวยงามเหมาะสมกบัยี่หอ้สินคา้และพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้มี
ความแตกต่างจากคู่แข่งขนัอ่ืน เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า และควรมีตรา
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รับรองมาตรฐานความปลอดภยัระบุไวท่ี้ผลิตภณัฑ์ให้เห็นชัดเจน รวมถึงความ
หลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑท่ี์จะท าใหลู้กคา้เลือกตามท่ีตอ้งการ 

2. ราคาควรตั้งราคาสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค รวมทั้งน ้ าผึ้งตอ้งมีคุณภาพ
โดยเป็นน ้ าผึ้งแทจ้ากธรรมชาติ หากตั้งราคาสินคา้สูงควรจะมีใบรับรองคุณภาพ
หรือผา่นการประกวดสินคา้มาแลว้ 

3. จดัจ าหน่าย เช่น ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และร้านขายของช า ควรให้ความส าคญักบั
ความสะอาดภายในร้าน การจดัเรียงสินคา้ภายในร้าน หาง่าย เลือกซ้ือง่าย และอยู่
ในช่วงเวลาในการเปิด-ปิดร้านสะดวกท่ีจะซ้ือ 

4. ผูผ้ลิตควรมีการจดัจ าหน่ายขายผา่นตวัแทน เช่น เทสโก ้โลตสั หรือบ๊ิกซี 

5. การส่งเสริมการตลาดควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท าเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับคุณประโยชน์และคุณภาพของน ้ าผึ้ งอย่าง
สม ่าเสมอและชดัเจนและควรมีส่วนลดหรือการแถมสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก 
เป็นตน้ 

6. พนักงานควรมีการให้ค  าแนะน าและช่วยลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ ์
และให้บริการท่ีดีสม ่าเสมอให้ทัว่ถึง และมีการตอ้นรับดว้ยความมีอทัยาศยัดีวาจา
ไพเราะและยิ้มแยม้ และให้ค  าแนะน าขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินคา้ให้กบั
ผูบ้ริโภคทุกคร้ัง 

7. ขอ้มูลข่าวสารควรมีโอกาสไดท้ราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิต รวมทั้งได้
ทราบถึงวิธีน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้แทนน ้ าตาล ผสมกับเคร่ืองด่ืม เป็น
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

 
 
 


