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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาราคาเน้ือสุกรอินทรียเ์ปรียบเทียบกับเน้ือสุกร
ธรรมดาที่ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ เป็น
ตวัก าหนดความเตม็ใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรียข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ตัวอย่างจ านวนทั้ งส้ิน 370 ตัวอย่าง ใช้ contingent valuation method 
(CVM) ร่วมกบัการวเิคราะห์โดยใช ้tobit model ในการหาค่าความเตม็ใจจ่าย (willingness to pay) ของ
การซ้ือเน้ือสุกรอินทรีย ์พร้อมทั้งศึกษาวา่ปัจจยัที่ส าคญัที่มีผลต่อความเตม็ใจจ่าย 

การส ารวจความรู้ของผูบ้ริโภคที่มีต่ออาหารอินทรียท์  าให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัอาหารอินทรียใ์นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัอาหารปลอดภยัประเภทอ่ืนๆ แมจ้ะไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับอาหารอินทรียม์าบา้งจากนิตยสาร หนังสือ หรือวารสารเพื่อสุขภาพ ในเร่ืองของ 
อาหารอินทรียเ์ป็นอาหารที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การปนเป้ือนสารเคมีในอาหาร และความต่ืนตวัใน
เร่ืองการบริโภคเพือ่สุขภาพ  แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละตรารับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียย์งัคงอยูใ่นระดบัน้อย โดยผลิตภณัฑอ์าหารอินทรียท์ี่ผูบ้ริโภคมีความคุย้เคยมากที่สุด 
คือ ผกัอินทรีย ์

 เม่ือพจิารณาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารอินทรีย ์พบวา่ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามีผลต่อ
การซ้ืออาหารอินทรียข์องผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัดา้นสงัคมและเศรษฐกิจตามล าดบั แต่ปัจจยัยอ่ยที่ส่งผลต่อการบริโภคมากที่สุดกลบั
เป็นการแสดงราคาของสินคา้อยา่งชดัเจนซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
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ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองโทบิต พบวา่ปัจจยัที่มีผลต่อความเตม็ใจที่จะจ่ายส าหรับเน้ือสุกร
อินทรีย ์ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังานและลูกจา้งเอกชน 
ตราสินคา้ การเลือกอาหารโดยค านึงถึงผลที่มีต่อสุขภาพ และสถานที่จ  าหน่ายเน้ือสุกรอินทรีย ์ส าหรับ
ราคาส่วนต่างที่ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรียเ์ทียบกบัสุกรธรรมดา เท่ากบั 5.38 บาทต่อ
กิโลกรัม 
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ABSTRACT 

The present study has the objectives to assess the potential price of organic pork that 
consumers in Chiang Mai Province are willing to pay for the purchase in comparison with the price 
of ordinary pork, and to perform an analysis on the factors determining such willingness to pay. 

 Totally 370 samples of consumer were approached for the survey on their willingness to pay 
for buying organic pork based on contingent valuation method.  The Tobit regression Model was 
applied for measuring the willingness to pay and finding out the primary determinants of the 
willingness to pay. 

 The survey on consumers’ knowledge regarding organic foods revealed that their knowledge 
and understanding about organic foods were at relatively low levels compared to what they knew and 
understood about other kinds of safe food.  Although the consumers under this study had got some 
information involving organic foods from magazines, books, or health related journals in the aspects 
of organic produce and product being environmentally friendly, chemical contamination in 
conventional foods, and the popularized consumers’ attentiveness to consumption for health benefits, 
they appeared to have limited knowledge about organic agriculture and organic produce/food 
certification and certificates.  The organic produce/food they were most familiar with was organic 
vegetables. 
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 As for factors affecting consumers’ decision to buy organic foods, the investigation found 
that the psychological element was indicated most predominantly by the questionnaire respondents 
as a factor making them buy organic pork, followed by product, personal, and socio-economic 
considerations, in descending order.  However, the minor factor contributing the most to the demand 
for organic pork purchase and consumption was found to be the obvious price label or sign which is 
an attribute of the product factor. 

 The results of Tobit Model application disclosed that the primary determinants of consumers’ 
willingness to pay were education, employment in government agency and state enterprise, 
employment in private sector, product brand, food choice based on health benefit consideration, and 
the place selling organic pork.  Furthermore, the measured willingness to pay suggests that consumers 
in general are willing to pay an additional 5.38 baht per kilogram on top of the ongoing price of 
ordinary pork for the purchase of organic pork. 

  


