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การศกึษาพฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผูบริโภคท่ีมีตออาหารแปรรูปพ้ืนบาน เปนองคประกอบ
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และลํ าพูน" งานวจิยัฉบับน้ีชวยใหผูเกี่ยวของไดเขาใจถึงความพอใจและความตองการของผูบริโภค พฤติกรรมใน
การซือ้ และทัศนคติของผูซื้อท่ีมีตออาหารแปรรูปพ้ืนบาน นอกเหนือจากการสํ ารวจและวิเคราะหประเด็นเหลาน้ี
แลว ผูวจิยัยงัไดวเิคราะหลักษณะของผูบริโภคท่ีมีความคิดเห็น และความตองการที่แตกตางกัน โดยพยายามจัด
เปนกลุมเปาหมายของผูบริโภค ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการจัดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย
เหลาน้ัน

แมรายงานฉบับน้ี จะเปนเพียงสวนหน่ึงของโครงการใหญ และมีเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจํ ากัด
มาก แตผูวิจัยไดพบคํ าตอบที่นาสนใจหลายประการท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี
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บทคัดยอ

อาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรัฐตองการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือสรางรายไดเสริมให
แกชมุชนและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีใหประสบความสํ าเร็จน้ัน นอกจากการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีและการจัดการดานการผลิตแลว ยังจํ าเปนตองเขาใจผูบริโภคอยางถูกตอง เพ่ือนํ าไป
ก ําหนดกลยทุธการตลาดท่ีเหมาะสมอีกดวย

รายงานฉบับน้ีวเิคราะหขอมูลจากผูบริโภคชาวเชียงใหมและนักทองเท่ียวท่ีอยูในขายเปาหมาย รวมท้ัง
ส้ิน 259 ตวัอยาง ระหวางเดือนธันวาคม 2542 � มกราคม 2543 การศึกษาพบวาผูบริโภคท้ังสองกลุมนิยมสินคา
ประเภทเนื้อมากท่ีสุด ซึ่งไดแก ไสอ่ัว หมูยอ แคบหมู และแหนม รองลงมา คือ น้ํ าพริกหนุม สวนสินคาอ่ืน ๆ ได
รับความนิยมเพียงเล็กนอย (ขาวแตน กระเทียมดอง สมุนไพร มะมวงดอง ปลาสม และเตาเจี้ยว) สินคาท่ีไดรับ
ความนิยมเปนสินคาท่ีผลิตโดยผูประกอบการรายเดี่ยว สวนสินคาท่ีกลุมแมบานเกษตรกรทํ าการผลิตเปนสินคา
ท่ีมตีลาดจ ํากดัมาก และมูลคาในการซื้อตอคร้ังตํ่ าคือ สูงสุดประมาณ 200 บาท ในขณะท่ีกลุมอาหารซึ่งเปนท่ี
นิยมมมีลูคาการซื้อสูงไดถึง 500 บาทตอคร้ัง

สัดสวนการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอคาใชจายอาหารรวมของนักทองเท่ียวสวนใหญ (รอยละ 50
ของตัวอยาง) ไมเกินรอยละ 20 แตสํ าหรับผูบริโภคเชียงใหมมีสัดสวนคาใชจายสูงกวาน้ี จากการวิเคราะหดวย
Multinomial Logit Model พบวา ครอบครัวของผูบริโภคท่ีมีสัดสวนคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานตางกันน้ัน
เน่ืองจากมปีจจยัท่ีเกื้อหนุน ใหเกิดการเพ่ิมโอกาสการซื้ออาหารแปรรูปท่ีตางกัน แตสวนใหญแลวโอกาสในการ
เพ่ิมการซือ้เปนของกลุมผูบริโภคท่ีมีการซื้อในสัดสวนตํ่ า (ไมเกินรอยละ 20) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลคอนขางสํ าคัญมี
เพียง 2 ปจจยั คือ รูปแบบการใชชีวิต และการเปนนักทองเท่ียว สวนรายไดของครอบครัวไมมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอยางมีนัยสํ าคัญ

นักทองเท่ียวซื้อสินคาเหลาน้ี เพ่ือเปนของฝากซึ่งมีสัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ 76 � 100 ของมูลคาท่ีซื้อ แตผู
บริโภคเชยีงใหม มักซื้อเพ่ือบริโภคเองมากกวา สวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑจากผูผลิตรายใดรายหน่ึงน้ัน
ผูบริโภคใหความสํ าคัญกับความสดใหม และความสะอาดของผลิตภัณฑมากท่ีสุด สวนตราสินคาท่ีรูจักเปน
ปจจัยรอง

ประมาณรอยละ 45 � 90 ของจํ านวนตัวอยางผูบริโภค (ซึ่งแลวแตชนิดของสินคา) ใหคํ าแนะนํ าเพ่ือให
มกีารปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ ความสะอาด และสุขอนามัยอาหาร จากการวิเคราะห
ดวย Logit model สํ าหรับสินคาตัวอยาง 3 ชนิด (ไสอ่ัว หมูยอ และแคบหมู) พบวา กลุมเปาหมายท่ีตองการให
พัฒนาคณุภาพของไสอ่ัวมีความชัดเจนมาก กลาวคือ การเปนผูชอบเดินทางทองเท่ียว และผูมีรสนิยมในการซื้อ
สินคาราคาแพง ระดับการศึกษาสูง และอายุมากขึ้น สวนหมูยอและแคบหมูกลับมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑคอนขางนอย และกลุมเปาหมายชัดเจนนอยกวา

นอกจากน้ีผูบริโภคสวนใหญตองการจะเลือกซื้อสินคาโดยอาศัยฉลากอาหารและยา แตในความเปน
จริงผูบริโภคไมสามารถเลือกซื้อโดยอาศัยฉลากฯ ไดเพราะอาหารสวนใหญไมมีฉลาก ฯ อยางไรก็ตามผูบริโภค
บางสวนไมมคีวามเชื่อมั่นในฉลากอาหารและยา และท่ีนาสังเกต คือรอยละ 98 ของตัวอยาง ไมรูจักวาเคร่ือง
หมาย �อย.จ� คืออะไร



รายงานน้ีเสนอใหมีการวิจัยผูบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานมากข้ึน ดวยวิธีการเก็บขอมูลขนาดใหญ
และมรีะยะเวลานานเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจใหแกผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ และเสนอกลยทุธการปรับ
ปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับกลุมเปาหมาย ท้ังในสวนของผูบริโภคทองถิ่นและนักทองเท่ียว และเพ่ือพัฒนาตลาดไป
สูตลาดบนดวย
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บทท่ี 1
บทนํ า

1.1 ความสํ าคัญและวัตถุประสงค

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานไดรับความสนใจจากหลายหนวยงานของรัฐในอันท่ีจะผลักดันให
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเขมแข็ง สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตผลเกษตร เปนแหลงจางงานและรายไดใหแกชุมชน 
และเปนหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาการอพยพแรงงานออกจากพ้ืนท่ี ผูมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปพ้ืนบานตางตระหนักดีวาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค
หลายดานดวยกันคือ ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิต สุขอนามัยอาหาร การจัดการดานธุรกิจ และการตลาด 
ปญหาทุกดานดังกลาวคอนขางจะรุนแรงเมื่อธุรกิจอยูในรูปของกลุม อยางไรก็ตามมีผูประสบความสํ าเร็จใน
ธุรกิจน้ีซึ่งผูผลิตรายใดหรือกลุมใดท่ีกลาววาประสบความสํ าเร็จมักจะเปนผูผลิต และกลุมท่ีประสบความสํ าเร็จ
ในดานการตลาด (อารี วิบูลยพงศ  และคณะ, 2539)

ในขณะท่ีอาหารเปนปจจัยสํ าคัญในการดํ ารงชีวิต และมีอุปสงคมากมายไมจํ ากัดน้ัน ผูบริโภคก็มีทาง
เลือกท่ีหลากหลายเกือบไรขอบเขตเชนกัน ในปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมในการบริโภคสินคาสํ าเร็จรูปมากข้ึน 
และสวนใหญเปนสินคาท่ีผลิตโดยโรงงานอาหารแปรรูป หรือเปนอาหารท่ีปรุงสํ าเร็จตางๆ ยิ่งกวาน้ันประเภทของ
อาหารก็มีความเปนสากลมากข้ึนดวย อาหารแปรรูปพ้ืนบานจึงเปนเพียงทางเลือกหน่ึงเทาน้ัน ในชวงท่ี        
วัฒนธรรมตะวันตกเปนท่ีชื่นชอบของผูบริโภคยุคใหม อาหารแปรรูปพ้ืนบานจึงไดรับความสนใจเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน จากแนวโนมการบริโภคดังกลาวน้ี การที่จะทํ าใหอาหารแปรรูปพ้ืนบานประสบความสํ าเร็จในการตลาด
มากขึน้น้ัน  ผูผลิตจ ําเปนท่ีจะตองเขาใจความตองการของตลาด ซึ่งในขณะน้ีไมปรากฏวามีการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นน้ีอยางเพียงพอ

การศึกษาน้ีเปนหน่ึงในความพยายามท่ีจะเขาใจตลาดอาหารแปรรูปพ้ืนบาน และเปนสวนหน่ึงของ
โครงการ "การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน" เพ่ือทํ าความ
เขาใจตลาดอาหารแปรรูปพ้ืนบานสํ าหรับสินคาท่ีผลิตข้ึนโดยกลุมแมบาน และผูผลิตในจังหวัดเชียงใหมและ
ลํ าพูน 10 ชนิด ภายใตโครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานฯ ดังกลาว การ
ศกึษาน้ีเนนการทํ าความเขาใจผูบริโภคเปนสํ าคัญ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังน้ี

1. สํ ารวจพฤติกรรมการซื้ออาหารแปรรูปพ้ืนบานบางชนิดของผูบริโภค
2. เขาใจความนิยมและจุดประสงคของการซื้ออาหารแปรรูปของผูบริโภค
3. วเิคราะหปจจัยท่ีกํ าหนดการเลือกซื้ออาหารฯ แตละชนิด
4. ศกึษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด
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1.2 ขอบเขตและวิธีการศึกษา

เน่ืองจากการศกึษาการตลาดของผูบริโภคน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของงานวิจัย "การปรับปรุงโครงสรางอุต
สาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน" ดังน้ันชนิดของสินคาและผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
เนนจงึอยูในขอบขายเดียวกับโครงการวิจัยหลัก น่ันคือ ประเภทเน้ือไดแก : ไสอ่ัว หมูยอ และแคบหมู ประเภท
หมักดองไดแก : เตาเจีย้ว ปลาสม กระเทียมดอง และมะมวงดอง ประเภทน้ํ าพริกไดแก : น้ํ าพริกหนุม ประเภท
สมุนไพรไดแก : สมนุไพรกึ่งสํ าเร็จรูป และประเภทขนมคบเค้ียวไดแก : ขาวแตน

1.3 จํ านวนตัวอยางและวิธีเลือก

ผูบริโภคในขอบเขตของการศึกษาน้ีไดแกผูบริโภค 2 กลุม คือผูท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม และนัก
ทองเท่ียว โดยก ําหนดจํ านวนตัวอยางไว 150 ตัวอยาง สํ าหรับผูบริโภคชาวเชียงใหม และ 100 ตัวอยาง สํ าหรับ
นักทองเท่ียว ผลจากการสํ ารวจ พบวามีตัวอยางผูบริโภคเชียงใหมท่ีไมสมบูรณ 1 ตัวอยาง แตสามารถเพ่ิมตัว
อยางนักทองเท่ียว  ดังน้ันจํ านวนตัวอยางจึงเปน 149 และ 110 ตัวอยางตามลํ าดับ ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
อยูระหวางเดือนธันวาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2543

เน่ืองจากเปาหมายของการวิจัยหลักคือ ตองการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานใหเติบโต
โดยสามารถจ ําหนายผลิตภัณฑเหลาน้ีไดในตลาดท่ีกวางไกลข้ึน โดยเฉพาะตลาดสํ าหรับผูบริโภคในเมืองซึ่งอาจ
ซื้อสินคาจากซุปเปอรมาเกต และรานคาสะดวกซื้ออ่ืนๆ ดังน้ันจึงไดเลือกผูบริโภคซึ่งเปนตัวแทนของผูซื้อเปา
หมายดังกลาว

การเลือกตัวอยางใชวิธี convenience selection โดยเลือกจากผูบริโภคชาวเชียงใหม ซึ่งซื้อสินคาจาก
ตลาดในเมอืง ไดแก ตลาดสดใกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตลาดสุเทพ) และผูท่ีเท่ียวชมงานเกษตรภาคเหนือ 
บริเวณมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ซึ่งผูท่ีเท่ียวชมงานมีท้ังผูท่ีอาศัยอยูในอํ าเภอเมืองเชียงใหม และตางอํ าเภอ ตลอด
จนผูท่ีอาศัยอยูในจังหวัดใกลเคียง

สํ าหรับนักทองเท่ียวน้ัน เปนนักทองเท่ียวท่ัวไปซึ่งเดินทางโดยเคร่ืองบิน รถไฟ รถยนตสวนตัว แตไมใช
นักทองเท่ียวซึ่งเดินทางมากับการจัดนํ าเท่ียวทางรถบัสเปนคณะ

สถานท่ีเกบ็ขอมูล ไดแก ศูนยการคา งานเกษตรภาคเหนือ บริเวณตลาดสด คือ ตลาดวโรรส ซึ่งเปน
ตลาดศนูยกลางของจงัหวัดเชียงใหม เปนตลาดของนักทองเท่ียว และตลาดของผูซื้อเชียงใหมซึ่งสามารถจายใน
ราคาสูงกวาตลาดอ่ืนๆ และตลาดสุเทพซึ่งมีลูกคาหลักคือ ขาราชการของมหาวิทยาลัย สถานท่ีเก็บขอมูลของตัว
อยางนักทองเท่ียว ไดแก ตลาดสํ าหรับนักทองเท่ียว (ตลาดอนุสาร) ตลาดวโรรส รานขายสินคาพ้ืนเมือง และทา
อากาศยานเชียงใหม
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1.4  แนวคิดการตลาด

แนวคิดพ้ืนฐานการตลาดท่ีจะนํ าไปสูความเขาใจตลาด คือ การตอบคํ าถามหลักตอไปน้ี  1) ใครอยูใน
ตลาด 2) ตลาดซื้ออะไร 3) ซื้อเมื่อไรและทํ าไม 4) ใครมีสวนรวมในกระบวนการซื้อ 5) ปจจัยสํ าคัญอะไรท่ีมีอิทธิ
พลตอการตัดสินใจซื้อ และ 6) ผูซื้อตัดสินใจอยางไร

เน่ืองจากไดก ําหนดตลาดเปาหมายไวแลว คือ ผูบริโภคในเชียงใหม และนักทองเท่ียว ซึ่งมุงเนนท่ีจะให
เปนตวัแทนของตลาดระดับปานกลาง ขึ้นไปถึงตลาดบน การศึกษาน้ีจึงพยายามตอบคํ าถาม ขอ 2  3 และ 5 ซึ่ง
ตรงกบัวตัถุประสงค 3 ขอแรกของการศึกษา ดังน้ีคือ

ตลาดซื้ออะไร              :  เพ่ือทราบสินคาอาหารแปรรูปพ้ืนบานซึ่งเปนท่ีนิยมของกลุมเปาหมาย
ตลาดซื้อเมื่อไรและทํ าไม   :  เพ่ือทราบวาเหตุใดจึงซื้อสินคาชนิดน้ันๆ เชน ไสอ่ัว หรือ กระเทียมดอง ซึ่ง

แมวาจะเปนสินคาประเภทอาหาร แตก็เปนอาหารท่ีมีลักษณะแตกตาง
กัน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ   :   เพ่ือคนวาปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  (รายได)  ปจจัยเฉพาะบุคคล
(การศกึษา อายุ ฯลฯ) ทัศนคติ รูปแบบการใชชีวิต (life style) ฯลฯ
มอิีทธพิลตอการซื้ออาหารแปรรูปพ้ืนบานหรือไมเพียงไร

อน่ึงปจจยัท่ีรวมเรียกวา รูปแบบการใชชีวิตน้ันอาจพิจารณาไดจากลักษณะตางๆ คือ อาชีพ งานอดิเรก 
การใชเวลาวาง อาหารที่บริโภค ความคิดเห็น (ตอตนเอง ตอสังคม ตอการศึกษา ตอผลิตภัณฑและ/หรือ
เศรษฐกิจ ตออนาคต ฯลฯ) (Kotler, 1997; Crawford, 1997)

Hawkins et al. (1983: 412) กลาววา ผูบริโภคมีทัศนะตอสินคาหลายประการประกอบกัน ซึ่งขอความ
รูน้ีจะเปนประโยชนตอการกํ าหนดกลยุทธการตลาด ดังน้ันการวัดองคประกอบของทัศนคติแตละอยางของผู
บริโภคจงึมคีวามสํ าคัญ ซึ่งองคประกอบของทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ

(1) ความเชือ่เกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ เชน เชื่อวาไสอ่ัวท่ีอรอยตองมีรสเขม มีกล่ินหอม ฯลฯ
(2) ความรูสึกท่ีมตีอลักษณะของผลิตภัณฑ เชน ความชอบ/ไมชอบในรสชาติ ความรูสึกวาราคาสูง
เกินไป หรือไมสูง ฯลฯ

(3) องคประกอบดานพฤติกรรม เพ่ือวัดการกระทํ าหรือความตั้งใจ เชน เคยซื้อ หรือไมเคยซื้อ โอกาสท่ี
จะซื้อมีเทาไร เปนตน

ผูบริโภคตวัอยางจะถูกถามเกี่ยวกับทัศนะเหลาน้ี โดยตอบตามระดับของการเห็นดวยท่ีสุดจนถึงไมเห็น
ดวยท่ีสุด แบบ Likert Scaling (โดยมี 5 ระดับ)

สํ าหรับวตัถุประสงคขอ 4 ผูบริโภคไดรับการสอบถามถึงความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณุภาพของผลิตภัณฑแตละชนิด ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของฉลากอาหารและยา (อ.ย.) และ
ความคดิเห็นเกีย่วกับการนํ าสินคาอาหารแปรรูปพ้ืนบานเขาสูตลาดบน โดยการเสิรฟในหองอาหารของโรงแรม

ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อดังกลาวขางตน ไดจากการสัมภาษณผูบริโภค
โดยใชแบบสอบถามซึ่งจัดเตรียมไวแลว
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1.5 วธิวีิเคราะหขอมูล

วธิกีารวเิคราะหขอมูลหลักคือ การใชตารางแจกแจงความถี่ การทดสอบสถิติเชิงพรรณนาเทาท่ีจํ าเปน 
และการวเิคราะหดวยสมการถดถอยโดยใชแบบจํ าลอง 2 แบบจํ าลอง เพ่ืออธิบาย ไดแก (1) การบริโภคอาหาร
แปรรูปพ้ืนบาน และ ( 2) ทัศนคติตอการปรับปรุงคุณภาพสินคา

(1) แบบจํ าลองพฤติกรรมการบริโภค

ความรูเกีย่วกับอุปสงคของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา ความยืดหยุนตอราคาและตอรายได เปนประโยชนตอ
การวางแผนการตลาดโดยตรง วิธีวิเคราะหอุปสงคแบบพ้ืนฐานโดยอาศัยขอมูลภาคตัดขวาง (cross section 
data)  ไดมกีารพฒันาอยางมากในรอบ 30 ปท่ีผานมา เร่ิมจากการใช linear expenditure function หรือ Engel 
function จนถึง Rotterdam และ Almost Ideal Demand System (AIDS) ซึง่พัฒนาโดย Deaton and 
Muellbauer  (1980) และปรับปรุงเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือแกไขขอบกพรองเชิงเศรษฐมิติ และปญหา
เกี่ยวกับขอมูล (Dong et al.,1998; Park et al. 1996; Buse, 1994)  ในปจจุบัน AIDS  ยงัคงเปนวิธีการที่ดีกวา
วิธีอ่ืน ๆ (Karagiannis  et al., 2000 ) ลักษณะของแบบจํ าลอง AIDS   โดยท่ัวไป คือ

)ju,Z,p,P/I(fjS = ����..(1)

j = 1, �.,n  ชนิดของสินคา

เมื่อ   jS  = สัดสวนคาใชจายของสินคาตอคาใชจายท้ังหมด
I  = ระดับรายได
P   = ระดับราคาท่ัวไป
p   = เวคเตอรของราคาสินคา n ชนิด
Z = เวคเตอรปจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
u = ตัวแปรสุม

สืบเน่ืองจากขอจํ ากัดดานเวลาของโครงการวิจัย การเก็บขอมูลดวยวิธีสัมภาษณไมสามารถใหขอมูล
อยางละเอียดในดานราคาของสินคาทุกชนิดได และเมื่อการสัมภาษณกระทํ าในชวงส้ันราคาสินคาท่ีผูบริโภคแต
ละคนจายจริงจึงมักไมคอยแปรผัน แต  Dong et al. (1998) ไมเห็นดวยกับขออางน้ี และคิดวาจะนํ ามาซึ่งปญหา
เชงิประจกัษ ดงัน้ันเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดานขอมูลขางตน การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคในท่ีน้ีจึงใชขอมูล
สัดสวนคาใชจายฯ แบบไมตอเน่ือง (discrete) แทนขอมูลตอเน่ือง (continuous) ท้ังน้ีเพ่ือสังเกตทิศทางความ
สัมพันธของพฤติกรรมการบริโภคกับปจจัยตาง ๆ ดานเศรษฐกิจ ประชากร และบุคลิกลักษณะของผูบริโภค
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แบบจ ําลองในสมการที่ 1 จึงเปล่ียนมาเปนสมการ (1′ ) ดังน้ี

Y  = )u,TOUR,FTASTE,FLEX,3OC,2OC,1OC,3L,2L,1L,HINC(f    ����.(1′ )

ตัวแปรอิสระ

HINC    =  รายไดของครัวเรือน (บาท/เดือน)
เวกเตอร Z     ประกอบดวยตัวแปรตอไปน้ี

1L      =  สมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คน มีรูปแบบการใชชีวิต แบบชอบการกีฬา = 1,
0 ถาไมใช

2L    =  สมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คน มีรูปแบบการใชชีวิต แบบชอบทองเท่ียว = 1,
0 ถาไมใช

3L  =  สมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คน มีรูปแบบการใชชีวิตแบบชอบสังสรรค  = 1,
0    ถาไมใช
เมื่อ  1L = 2L = 3L = 0  หมายถึงมีสมาชิกอยางนอย 1 คน  ชอบอยูกับบานดูทีวี ชอบ
ทํ างาน และอ่ืน ๆ

1OC   =  สมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คน ท่ีมีอาชีพลูกจาง = 1, 0 ถาไมใช
2OC  =  สมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คน ท่ีมีอาชีพรับราชการ = 1, 0 ถาไมใช
3OC  =  สมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คน ท่ีมีอาชีพคาขาย = 1, 0 ถาไมใช
       เมื่อ 1OC = 2OC = 3OC =0 หมายถึง นักศึกษาและอ่ืน ๆ

FLEX   = สมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คน ท่ีมีรสนิยมการบริโภคอาหารหลากหลาย 
(คะแนน)

FTASTE   =   รสนิยมบริโภคอาหารราคาแพงของครอบครัว (คะแนน)
TOUR      =   เปนนักทองเท่ียว = 1,  0 เมือ่เปนผูบริโภคเชียงใหม
 u =   ตัวแปรสุม
(โปรดดคู ําอธิบายตัวแปรเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก ก.)

ตัวแปรตาม : สัดสวนคาใชจายฯ แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี

กลุมท่ี 1 0Y =  สัดสวนคาใชจาย ระหวางรอยละ 1 - 20
กลุมท่ี 2 1Y  =  สัดสวนคาใชจาย ระหวางรอยละ 21- 40

  กลุมท่ี 3 2Y =  สัดสวนคาใชจาย มากกวารอยละ 40
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สํ าหรับตัวอยางท่ีไมมีการบริโภคอาหารพ้ืนบานจะไมถูกนํ ามาพิจารณา เมื่อสัดสวนในสมการที่ 2 
เปล่ียนลักษณะจากคาตอเน่ือง (continuous) มาเปนขอมูลชวง (discrete)  แบบจํ าลองท่ี 2 จึงมีลักษณะเปน 
multinomial logit model  การวเิคราะหแบบจํ าลองน้ีจึงตองใชวิธี  Maximum Likelihood Estimation โปรแกรม
สํ าเร็จรูปท่ีใชในการวิเคราะห คือ Limdep Version 7.0

(2) แบบจํ าลองทัศนคติของผูบริโภคตอการปรับปรุงผลิตภัณฑ

Y = )e,TOUR,FTASTE,FLEX,4OC,3OC,2OC,1OC,AGE,EDU,4L,3L,2L,1L,INC(f �.(2)

เมื่อ
       Y = 1   เมือ่ผูบริโภคมีความคิดเห็นวาผลิตภัณฑควรไดรับการปรับปรุง ในดานใดดานหน่ึง
       Y = 0   เมือ่ผูบริโภคเห็นวาผลิตภัณฑมีคุณภาพดีอยูแลว ไมจํ าเปนตองปรับปรุง หรือไมมีขอคิด
       เห็นใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ

INC = รายไดของผูตอบแบบสอบถามตอเดือน (บาท)
      1L = รูปแบบการใชชีวิต :ชอบการกีฬา = 1, 0 ถาไมใช
      2L    = รูปแบบการใชชีวิต : ชอบทองเท่ียว = 1, 0 ถาไมใช
      3L  = รูปแบบการใชชีวิต :ชอบงานสังสรรคและบันเทิง = 1, 0 ถาไมใช
      4L  = รูปแบบการใชชีวิต :ชอบทํ างาน = 1, 0 ถาไมใช

เมื่อ  04L3L2L1L ====     หมายถึงรูปแบบการใชชีวิต: อยูกับบานดูทีวี ชอบทํ างาน
และอ่ืน ๆ

 EDU = ระดับการศึกษา (ป)
 AGE = อายุ (ป)

      1OC   = อาชีพลูกจาง = 1, 0 ถาไมใช
      2OC  = อาชีพรับราชการ = 1, 0 ถาไมใช
      3OC  = อาชีพคาขาย = 1, 0 ถาไมใช
      4OC   = แมบาน  = 1,0 ถาไมใช  เมือ่ 0=4OC=3OC=2OC=1OC  หมายถึง นักศึกษา
       e       = ตัวแปรสุม

สํ าหรับตวัแปรอธิบายอ่ืน ๆ มีคํ าจํ ากัดความเชนเดียวกับในแบบจํ าลองการบริโภค แบบจํ าลองในสม
การท่ี (2) น้ีเรียกวา Logit Model และไดรับการวิเคราะหดวยวิธี Maximum Likelihood Estimation

สํ าหรับสินคาท่ีนํ ามาศึกษาดวยแบบจํ าลองน้ี เลือกเฉพาะสินคาท่ีมีผูนิยมซื้อมากเพียง 3 ชนิดเทาน้ัน 
คอื ไสอ่ัว หมูยอ และแคบหมู ท้ังน้ีเพ่ือสะทอนใหเห็นวามีปจจัยสํ าคัญใดเปนตัวกํ าหนดทัศนคติของผูบริโภคท่ี
ตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ และความสัมพันธระหวางปจจัยเหลาน้ันมีความแตกตางกันระหวางชนิด
ของผลิตภัณฑหรือไม



บทท่ี 2
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

2.1  ลกัษณะของตัวอยางผูบริโภค

กลุมตวัอยางท่ีไดรับการสัมภาษณ สวนมากมีอายุระหวาง 25 � 45 ป และสวนใหญเปนหญิง  (ตาราง
ท่ี 2.1) เปนบุคคลในวัยทํ างานท่ีมีอาชีพคอนขางหลากหลาย สํ าหรับผูบริโภคเชียงใหมน้ันสัดสวนของผูมีธุรกิจ
สวนตวัมสูีงท่ีสุด แตสํ าหรับนักทองเท่ียวปรากฏวาตัวอยางครอบคลุมขาราชการมากกวา

รายไดตอเดอืนของตัวอยางสูงกวา 12,000 บาทมีมากกวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม และ
สวนใหญเปนผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวา (รอยละ 61�68) ตัวอยางของผูบริโภคเชียงใหม เปน
ผูท่ีอาศยัอยูในอํ าเภอเมืองเทาๆ กับผูท่ีมาจากตางอํ าเภอ สวนนักทองเท่ียวมาจากภาคกลาง (รอยละ 60) ภาค
เหนือ (รอยละ 25) และภาคใต (รอยละ 14)

2.2  ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

การศึกษาในสวนน้ีประสงคท่ีจะนํ าเสนอขอมูลท่ีไดจากการสํ ารวจใหเห็นอุปสงคดวยวิธีเชิงพรรณนา 
โดยแสดงสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอคาใชจายอาหารของครอบครัว (สัดสวนคาใช
จายฯ) ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในทองถิ่นและนักทองเท่ียว และวิเคราะหปจจัยดานตาง ๆ ของ
ครอบครัวผูซื้อท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบาน ท้ังน้ีเพ่ือใหเห็นภาพของตลาดเปาหมายอันจะเปน
ประโยชนตอการกํ าหนดกลยุทธในการพัฒนาตลาดสํ าหรับอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอไป

จากการสอบถามตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวาผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียวสวนใหญมีสัดสวนคาใช
จายฯ คอนขางตํ ่า แตในรายละเอียดแลวท้ัง 2 กลุมมีความแตกตางกันกลาวคือ นักทองเท่ียวถึงรอยละ 45 ของ
ตวัอยาง มสัีดสวนคาใชจายฯ ตํ่ ากวารอยละ 10 และนักทองเท่ียวรอยละ 31 ของตัวอยางนักทองเท่ียว มีสัดสวน
คาใชจายฯ ระหวางรอยละ 10-20 แสดงวาประมาณรอยละ 76 ของครอบครัวนักทองเท่ียวบริโภคอาหารแปรรูป
พ้ืนบานไมเกินรอยละ 20 ของคาอาหารท้ังหมด แตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูบริโภคเชียงใหมแลว มีรอยละ 52
ของครัวเรือนท่ีบริโภคดวยสัดสวนคาใชจายฯ ขนาดเดียวกันน้ี (แผนภาพท่ี 2.1)



8

ตารางที่ 2.1 ลักษณะตัวอยางของผูบริโภค

ลักษณะ ผูบริโภคเชียงใหม นักทองเท่ียว
จ ํานวนตัวอยาง 149 คน 110 คน
สถานท่ีสํ ารวจ ตลาด

ศนูยการคา
งานเกษตรภาคเหนือ

โรงแรม
ตลาด
ตลาดสํ าหรับนักทองเท่ียว
ทาอากาศยาน

ชวงอายุหลัก
           25 � 45 ป

61 % ของตัวอยาง 70 % ของตัวอยาง

เพศ
ชาย : หญิง 30 : 70 37 : 63

อาชีพ
รับราชการ
เอกชน
ธุรกิจสวนตัว
อ่ืนๆ

28 %
25 %
32 %
15 %

40 %
30 %
20 %
10 %

รายไดตอเดือน (บาท)
6,000 และตํ่ ากวา
6,001 � 9,000
9,001 � 12,000
มากกวา 12,000

15 %
12 %
17 %
55 %

14 %
10 %
12 %
64 %

ระดับการศึกษา
ตํ ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

39 %
50 %
11 %

32 %
48 %
20 %

ภูมิลํ าเนา อํ าเภอเมือง 50 %
อํ าเภออ่ืนๆ 50 %

ภาคเหนือ 26 %
ภาคกลาง 60 %
อ่ืนๆ 14 %
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แผนภาพที ่ 2.1 สัดสวนของผูซ้ือและสัดสวนคาใชจายของอาหารแปรรูปพื้นบานตอคาใชจายอาหาร
ของครอบครัว

นักทองเท่ียวถงึรอยละ 90 มีสัดสวนคาใชจายฯ ไมเกินรอยละ 30 ของคาอาหารท้ังหมดในครอบครัว 
ในขณะท่ีผูบริโภคเชียงใหมเกือบรอยละ 90 มีการซื้ออาหารพื้นบานในสัดสวนสูงถึงคร่ึงหน่ึงของคาอาหารท้ัง
หมดในครอบครัว ซึ่งเปนธรรมดาท่ีคนทองถิ่นจะบริโภคสินคาทองถิ่นมาก และแสดงวาเมื่อประชากรในทองถิ่นมี
มากขึน้ความตองการนาจะเพ่ิมขึ้นดวย

อยางไรกต็าม การที่นักทองเท่ียวเกือบคร่ึงหน่ึงบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานดวยสัดสวนท่ีตํ่ ามาก (ตํ่ า
กวารอยละ 10) แตอีกประมาณรอยละ 30 บริโภคดวยสัดสวนรอยละ 10-20 ซึ่งนับวาไมนอย สัดสวนคาใชจายฯ 
เฉล่ีย (แบบถวงน้ํ าหนัก) ของครอบครัวนักทองเท่ียวประมาณรอยละ 12.69 และคาเฉล่ียถวงน้ํ าหนักของครอบ
ครัวผูบริโภคเชียงใหมมีคาประมาณรอยละ 24.67

สํ าหรับการทดสอบดวยสถิติไคสแควร พบวาการท่ีผูบริโภคเชียงใหมมีรายไดในครัวเรือนมากข้ึนจะไม
ทํ าใหสัดสวนการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ ในทางตรงขามกับกรณีของนักทองเท่ียว
คือ เมื่อรายไดครอบครัวสูงขึ้นครอบครัวของนักทองเท่ียวจะซื้ออาหารแปรรูปพ้ืนบานดวยสัดสวนท่ีลดลง ณ 
ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ตารางท่ี 2.2 และ 2.3)

16.9

35.2

16.9

7.7
11.9 11.4

45.2

30.9

14.3

4.8
1.2 3.6

0

20

40

60

<10 10-20 21-30 31-40 41-50 >50

รอยละของคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอ
คาอาหารของครอบครัว 

รอ
ยล
ะข
อง
ผูซ
ื้อ 

ผูบริโภคเชียงใหม

นักทองเที่ยว
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ตารางที ่ 2.2  การแจกแจงผูบริโภคตามสัดสวนคาใชจายฯ กับระดับรายไดของครอบครัว
สัดสวนอาหารพ้ืนบาน 1/ ระดับรายไดของครอบครัว 2/

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม
ไมซื้อ 0 0 1 1 1 1 1 1 6
รอยละ 1-20 2 4 8 14 19 12 12 18 89
รอยละ 21-40 0 1 3 4 13 4 3 7 35
รอยละ 41-60 0 1 0 0 3 1 2 3 10
รอยละ 61-80 0 0 1 0 4 0 2 0 7
รอยละ 81-100 0 0 0 1 0 0 0 0 1
รวม 2 6 13 20 40 18 20 29 148
หมายเหตุ :  1/ สดัสวนคาใชจายของอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอคาใชจายอาหารรวมของครอบครัว

2/ ระดับรายได         1 = ≤ 5,000 5 = 20,001-30,000
                               2 = 5,001-10,000 6 = 30,001-40,000
                               3 = 10,001-15,000 7 = 40,001-50,000
                               4 = 15,001-20,000 8 = มากกวา 50,000

Chi -Square Tests
Value d.f Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi -Square 23.880 35 .922
Likelihood Ratio 26.799 35 .838
Association .016 1 .901
N of Valid Cases 148



11

ตารางที ่ 2.3  การแจกแจงนักทองเที่ยวตามสัดสวนคาใชจายฯ กับระดับรายไดของครอบครัว
สัดสวนอาหารพ้ืนบาน1/ ระดับรายไดของครอบครัว 2/

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม
ไมซื้อ 0 1 2 0 5 3 6 6 23
รอยละ 1-20 0 2 6 4 3 14 6 22 57
รอยละ 21-40 0 3 1 4 2 6 0 6 22
รอยละ 41-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รอยละ 61-80 0 1 1 0 0 1 0 0 3
รอยละ 81-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 7 10 8 10 24 12 34 105
หมายเหตุ :  ใชคํ าอธิบายเดียวกับตารางที่ 2.2

Chi -Square Tests
Value d.f Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi -Square 29.191 18 .046
Likelihood Ratio 30.274 18 .035
Association 5.006 1 .025
N of Valid Cases 105

สดัสวนการบริโภคอาหารแปรรูปพื้นบาน

จากการทดลอง วิเคราะหสัดสวนคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอคาใชจายอาหารท้ังหมด โดยใช
แบบจํ าลองในสมการท่ี (1) ปรากฏวาแบบจํ าลองไมมีความสํ าคัญอยางมีนัยทางสถิติ ดังน้ันจึงไดวิเคราะห     
สมการ (1′ ) แทน เมือ่ไมรวมผูท่ีระบุวาไมบริโภคอาหารพ้ืนบาน จํ านวนตัวอยางผูบริโภคเชียงใหมและนักทอง
เท่ียวรวมกันลดลงเหลือ 225 ตัวอยาง โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ

0=Y  คอื สัดสวนคาใชจายฯ ระหวางรอยละ 1 - 20 มีจํ านวน 139 ตัวอยาง
1=Y  คอื สัดสวนคาใชจายฯ ระหวางรอยละ 21 - 40 มีจํ านวน 50 ตัวอยาง
2=Y  คอื สัดสวนคาใชจายฯ มากกวารอยละ 40 มจี ํานวน 36 ตัวอยาง

ผลการวิเคราะหแบบจํ าลอง Multinomial logit ดวย Maximum Likelihood Estimation พบวาแบบ
จ ําลองมนัียสํ าคัญในระดับ 0.0002 และผลการพยากรณถูกตองรอยละ 62.67 คาสัมประสิทธ์ิและผลกระทบของ
ตวัแปรตาง ๆ เสนอไวในตารางท่ี 2.4 ผลปรากฏวารายไดของครอบครัวไมมีอิทธิพลตอกลุมของผูบริโภคแตละ
กลุมแตประการใด (ไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ) ไมวาจะเปนกลุมท่ีมีการบริโภคในสัดสวนนอย ( Y = 0 หรือรอยละไม
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เกนิ 20) หรือมาก (Y = 2) แตสัดสวนคาใชจายฯ มีความแตกตางกันระหวางผูบริโภคท่ีเปนนักทองเท่ียว และผู
บริโภคเชียงใหม ยกเวนกลุมท่ีสอง (Y = 1)  การเปนนักทองเท่ียวทํ าใหโอกาสท่ีสัดสวนคาใชจายจะเพ่ิมขึ้นเทากับ 
0.238 ในกลุมท่ีมีสัดสวนคาใชจายตํ่ า (รอยละไมเกิน 20 หรือ Y = 0 ) โดยอานจาก marginal effect  และเมื่อสัด
สวนคาใชจายมากกวารอยละ 40 (Y = 2 ) น้ัน การเปนนักทองเท่ียวทํ าใหโอกาสในการซื้อกลับลดลงคือ -0.217  
สวนผูบริโภคกลุมตรงกลาง (สัดสวนคาใชจายฯ ระหวางรอยละ 21 - 40 ) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญระหวาง
การเปนนักทองเท่ียวหรือเปนผูบริโภคเชียงใหม

อาชพีท่ีมีความสํ าคัญคือ  1OC  (ลูกจาง) ในกรณีของสัดสวนระดับ Y = 0 เมือ่เปรียบเทียบกับการเปน
นักศกึษาและแมบาน ครอบครัวใดท่ีสมาชิกเปนลูกจาง ( 1OC ) ครอบครัวน้ันมีโอกาสบริโภคอาหารพ้ืนบานใน
สัดสวนท่ีสูงขึ้นเทากับ 0.247 (น่ันคือโอกาสความนาจะเปนเพ่ิมขึ้น 0.247)

แตในกลุมท่ีมีการบริโภคระดับ รอยละ 21 - 40 (Y = 1) น้ัน ถาครอบครัวมีสมาชิกเปนลูกจางปรากฏวา
จะมโีอกาสบริโภคดวยสัดสวนท่ีลดลง (-0.202) เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวท่ียังมีสมาชิกเปนนักศึกษา และ
อาชพีน้ีไมมีความแตกตางเมื่อครอบครัวมีการบริโภคดวยสัดสวนท่ีสูง (Y = 2)

รูปแบบการใชชีวิตของคนในครอบครัวซึ่งอยางนอยหน่ึงคนที่ชอบสังสรรคและบันเทิง ( 3L ) และชอบ
กีฬา ( 1L ) จะมีโอกาสท่ีสัดสวนการบริโภคนอยลงกวาการมีสมาชิกชอบอยูกับบาน ดูทีวี และมุงแตงาน 
(marginal effect เทากบั -0.133 และ - 0.304 ตามลํ าดับ) ท้ังน้ีสํ าหรับกลุมท่ีมีสัดสวนการบริโภคนอย (Y = 0)
เทาน้ัน สวนกลุมท่ีมีการบริโภคปานกลาง ( 1=Y  หรือสัดสวนคาใชจายฯ ระหวางรอยละ 21 - 40) ครอบครัวท่ีมี
สมาชกิชอบสังสรรค ทํ าใหโอกาสท่ีสัดสวนคาใชจายฯ เพ่ิมขึ้นมีมากถึง 0.318

รสนิยมการบริโภคอาหารราคาแพงของครอบครัวมีความสํ าคัญท้ังในทางบวกและลบ สํ าหรับกลุมสัด
สวนคาใชจายฯ Y = 0 และ Y = 1 ตามลํ าดับ สวนกลุมท่ีมีสัดสวนคาใชจายสูง (Y = 2) น้ันไมมีปจจัยท่ีมีผลโดย
ตรงมากนัก ยกเวนการเปนนักทองเท่ียวและอาชีพคาขายของสมาชิก ( 3OC )

โดยสรุปแลว การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค ดวยแบบจํ าลอง Multinomial logit ชวยแสดงใหเห็น
ถงึอิทธพิลของปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และบุคลิกภาพ ของครอบครัวผูบริโภคในแตละกลุมซึ่งจัดตามระดับ
ของสัดสวนคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอคาใชจายอาหารท้ังหมด โดยชี้ใหเห็นวาอิทธิพลของปจจัยเหลาน้ี
แตกตางกนัระหวางกลุมตามสัดสวนการบริโภค ปจจัยท่ีสํ าคัญสํ าหรับกลุมผูบริโภคท่ีมีสัดสวนคาใชจายฯ ท่ีสูง 
คอื การเปนผูบริโภคเชียงใหมจะบริโภคมากกวานักทองเท่ียว แตสํ าหรับกลุมท่ีมีสัดสวนคาใชจายฯ ท่ีตํ่ าและปาน
กลางน้ัน อาชีพ รูปแบบการใชชีวิต และรสนิยมการซื้ออาหารท่ีมีราคาแพง มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารพ้ืน
บาน ในขณะท่ีระดับรายไดไมใชปจจัยสํ าคัญของแตละกลุมฯ ซึ่งการท่ีรายไดไมมีอิทธิพลท่ีชัดเจนน้ันอาจเปน
เพราะอิทธพิลสวนหน่ึงถูกแฝงอยูในตัวแปรรสนิยมการบริโภคสินคาราคาแพง และสวนหน่ึงถูกแฝงอยูในการเปน
นักทองเท่ียว ซึ่งไดพิสูจนมาแลววาผูท่ีมีรายไดสูงจะบริโภคในสัดสวนท่ีตํ่ า
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ตารางที่ 2.4 คาสัมประสิทธิ์ และคา marginal effect  ของตวัแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของ
ผูบริโภครวม1/

ตัวแปร Coefficient (t-value) Marginal effect (t-value)
Prob. ( Y = 1) Prob.  ( Y = 2) Prob. (Y = 0) Prob. ( Y = 1) Prob. ( Y = 2)

1L 3/ 0.715*
(1.797)2/

0.440
(0.993)

-0.133*
(-1.782)

0.101
(1.538)

0.032
(0.634)

2L 0.180
(0.408)

0.162
(0.003)

-0.024
(-0.291)

0.028
(0.416)

-0.004
(-0.077)

3L 2.062***
(3.433)

0.351
(0.398)

-0.304**
(-2.313)

0.318***
(2.662)

-0.013
(-0.139)

FLEX 0.011
(0.386)

-0.029
(-0.809)

0.001
(0.188)

0.002
(0.554)

-0.004
(-0.858)

FTASTE -0.013**
(-1.978)

-0.004
(-0.513)

0.002*
(1.750)

-0.002*
(-1.697)

-0.667E-04
(-0.085)

1OC -1.393**
(-2.411)

-0.716
(-1.224)

0.247**
(2.439)

-0.202*
(-1.911)

-0.045
(-0.683)

2OC -0.463
(-0.959)

-0.685
(-0.130)

0.067
(0.764)

-0.072
(-0.932)

0.004
(0.073)

3OC -0.285
(-0.564)

-1.072*
(-1.698)

0.132
(1.347)

-0.017
(-0.223)

-0.115
(-1.452)

TOUR -0.463
(-1.177)

-2.006***
(-3.442)

0.238***
(3.046)

-0.021
(-0.348)

-0.217**
(-2.100)

HINC -0.485E-05
(-0.464)

0.139E-05
(0.117)

0.521E-06
(0.270)

-0.806E-06
(-0.494)

0.285E-06
(0.215)

N observation
Significance level
Prediction accuracy

225
.0002

62.67%
หมายเหตุ :  1/ คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรเหลานี้ เสนอไวในภาคผนวก ข.

2/ ตวัเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t
* นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 90%      ** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 95%     *** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 99% ขึ้นไป

3/ ในกรณีนี้ 1L  รวม 4L  ไวดวย
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การทีจ่ะเพ่ิมสัดสวนการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานใหมากขึ้นควรพิจารณาอยางละเอียดดังน้ี
(1)  สํ าหรับนักทองเท่ียวน้ันสวนใหญมีสัดสวนการบริโภคไมเกินรอยละ 20 ของคาใชจายอาหารท้ัง

หมด ปจจยัสํ าคัญท่ีมีผลตอการบริโภคของนักทองเท่ียว ไดแก การมีรสนิยมบริโภคอาหารราคาแพง ความชอบ
บริโภคอาหารหลากหลายชนิด อาชีพลูกจาง อาชีพรับราชการ อาชีพคาขายของสมาชิกในครัวเรือน  รูปแบบการ
ใชชวีติแบบชอบสังสรรค และชอบการกีฬา (ดูจากคา marginal effect ในตารางท่ี 2.5 ประกอบ) ในขณะท่ีระดับ
รายไดของครัวเรือนและรูปแบบการใชชีวิตแบบชอบทองเท่ียวไมใชปจจัยสํ าคัญ

ตารางที่ 2.5  คาสัมประสิทธิ์ และคา marginal effect ของตวัแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของ
นกัทองเที่ยว1/

ตัวแปร Coefficient (t-value) Marginal effect (t-value)
Prob. ( Y = 1) Prob.  ( Y = 2) Prob. (Y = 0) Prob. ( Y = 1) Prob. ( Y = 2)

1L 3/ 1.623**
(2.015)2/

1.291
(0.835)

-0.155*
(-1.746)

0.1546
(1.278)

0.139E-11
(0.000)

2L 0.990
(1.244)

-30.246
(0.000)

-0.094
(-1.240)

0.094
(0.958)

-0.379E-10
(0.000)

3L 2.725**
(2.161)

-28.290
(0.000)

-0.259*
(-1.872)

0.259
(1.301)

-0.357E-10
(0.000)

FLEX -0.125*
(-1.836)

0.096
(0.593)

0.012*
(1.705)

-0.012
(-1.198)

0.136E-12
(0.000)

FTASTE -0.050***
(-2.969)

-0.036
(-1.047)

0.005**
(2.275)

-0.005
(-1.441)

-0.386E-13
(0.000)

1OC -2.936**
(-2.450)

0.169
(0.000)

0.279**
(2.010)

-0.279
(-1.369)

0.603E-12
(0.000)

2OC -3.096**
(-2.503)

30.337
(0.000)

0.295**
(2.092)

-0.295
(-1.363)

0.383E-10
(0.000)

3OC -2.403*
(-1.874)

30.866
(0.000)

0.229
(1.610)

-0.229
(-1.258)

0.389
(0.000)

HINC -0.264E-04
(-1.285)

-0.620E-04
(-1.615)

0.252E-05
(1.263)

-0.252E-05
(-0.985)

-0.739E-16
(0.000)

N observation
Significance level
Prediction accuracy

82
0.002

80.48 %
หมายเหตุ :  1/ คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรเหลานี้ เสนอไวในภาคผนวก ข.

2/ ตวัเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t
* นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 90%      ** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 95%     *** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 99% ขึ้นไป

3/ ในกรณีนี้ 1L  รวม 4L  ไวดวย
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(2)  สํ าหรับผูบริโภคเชียงใหมกลุมท่ีมีสัดสวนคาใชจายฯ ตํ่ า (รอยละไมเกิน 20 หรือ Y = 0) น้ัน ควร
เนนขายใหแกผูมีอาชีพรับจางและอาชีพคาขาย ผูท่ีชอบสังสรรคและบันเทิงกลับทํ าใหโอกาสเพ่ิมสัดสวนคาใช
จายลดนอยกวากลุมนักศึกษาและแมบาน สํ าหรับกลุมท่ีมีการบริโภคดวยสัดสวนรอยละ 21 - 40 (Y = 1) น้ัน 
ควรมุงขายใหแกผูชอบสังสรรคและบันเทิง และผูมีอาชีพรับจาง สวนกลุมท่ีมีการบริโภคดวยสัดสวนท่ีสูงน้ันไมมี
ความชดัเจนวา ปจจัยใดมีผลในการเพ่ิมสัดสวนการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบาน (ดูจากคา marginal effect ใน
ตารางท่ี 2.6)

ตารางที่ 2.6  คาสัมประสิทธิ์ และคา marginal effect ของตวัแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของ
 ผูบริโภคเชียงใหม1/

ตัวแปร Coefficient (t-value) Marginal effect (t-value)
Prob. ( Y = 1) Prob.  ( Y = 2) Prob. (Y = 0) Prob. ( Y = 1) Prob. ( Y = 2)

1L 3/ 0.202
(0.384)2/

0.234
(0.466)

-0.054
(-0.525)

0.023
(0.272)

0.030
(0.368)

2L -0.371
(-0.575)

0.295
(0.511)

0.009
(0.081)

-0.077
(-0.711)

0.067
(0.700)

3L 2.129***
(2.653)

0.474
(0.489)

-0.320*
(-1.678)

0.339**
(2.123)

-0.019
(-0.128)

FLEX 0.024
(0.621)

-0.039
(-0.954)

0.002
(0.232)

0.006
(0.887)

-0.008
(-1.085)

FTASTE -0.017*
(-1.652)

-0.758E-04
(-0.007)

0.002
(0.997)

-0.003
(-1.542)

0.796E-03
(0.459)

1OC -1.928**
(-2.355)

-0.746
(-1.078)

0.329**
(2.073)

-0.292*
(-1.797)

-0.036
(-0.323)

2OC -0.715
(-1.018)

-0.338
(-0.515)

0.129
(0.922)

-0.106
(-0.912)

-0.024
(-0.228)

3OC -0.571
(-0.854)

-1.487**
(-2.008)

0.252*
(1.724)

-0.027
(-0.256)

-0.225
(-1.611)

HINC -0.307E-05
(-0.215)

0.149E-04
(1.102)

-0.146E-05
(-0.527)

-0.123E-05
(-0.521)

0.268E-05
(1.144)

N  observation
Significance level
Prediction accuracy

143
0.164

54.54 %
หมายเหตุ :  1/ คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรเหลานี้ เสนอไวในภาคผนวก ข.

2/ ตวัเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t
* นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 90%      ** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 95%     *** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 99% ขึ้นไป

3/ ในกรณีนี้ 1L  รวม 4L  ไวดวย
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2.3  พฤตกิรรมการซื้อของนักทองเที่ยว

นักทองเท่ียวรอยละ 22 เท่ียวเชียงใหมปละ 1 � 2 คร้ัง และรอยละ 20 ท่ีมานอยคร้ังกวาน้ัน (แผนภาพ
ท่ี 2.2) รองลงมาคือ ปละ 3 � 4 คร้ัง ท่ีมาบอยท่ีสุดคือ 1 � 4 คร้ังตอเดือน ซึ่งมีรอยละ 20 ของตัวอยาง  การมา
เชยีงใหมบอยคร้ังยอมเพ่ิมโอกาสในการซื้อสินคาไดมากขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจใหแกผูผลิต

      แผนภาพที่ 2.2  ความถ่ีของการมาเชียงใหม

จากการมาเชียงใหมคร้ังลาสุดของนักทองเท่ียวน้ัน นักทองเท่ียวไดซื้ออาหารแปรรูปพ้ืนบานหลาก
หลายชนิด (ตารางท่ี 2.7) โดยรอยละ 78 ซื้อแคบหมู ซึ่งเปนสัดสวนสูงท่ีสุดของจํ านวนตัวอยางนักทองเท่ียว รอง
ลงมาคอื หมูยอ น้ํ าพริกหนุม และไสอ่ัว มีสัดสวนระหวางรอยละ 41 � 52 ของผูตอบ สินคาท่ีมีสัดสวนสูงรองลง
ไปคอื แหนม (รอยละ 27) และขาวแตน (รอยละ 23) สัดสวนระหวางรอยละ 10 �20 ของผูตอบซื้อกระเทียมดอง 
สมนุไพรอบแหง ผลไมแชอ่ิม/ดอง เตาเจี้ยว และน้ํ าพริกแดง  กลุมสินคาท่ีมีการซื้อจากนักทองเท่ียวตํ่ ากวารอย
ละ 10 ไดแก กะละแม  ปลาสม มะมวงดอง น้ํ าพริกเผา/น้ํ าพริกแกง และสมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป

เมื่อนักทองเท่ียวไมไดมาเชียงใหม การซื้อสินคาอาหารแปรรูปพ้ืนบานก็ยังคงมีรูปแบบความนิยมซื้อ
เชนเดยีวกนักบัเมื่อมาเชียงใหม น่ันคือ ความนิยม 5 อันดับแรกอยูในกลุมเดียวกัน แตลํ าดับเปล่ียนไปคือ หมูยอ 
มคีะแนนสูงสุด แคบหมูไดรับความนิยมเปนอันดับท่ี 2 (แผนภาพท่ี 2.3)

0

5

10

15

20

25

มาครั้งแรก นานๆคร้ัง 1-2 ครั้ง/ ป 3-4 ครั้ง/ป 5-6 ครั้ง/ป 1-2 ครั้ง/เดือน 3-4 ครั้ง/เดือน

รอยละ
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ตารางที่ 2.7 จํ านวนและรอยละของนักทองเที่ยวจํ าแนกตามชนิดของอาหารแปรรูปพื้นบานและมูลคา
สนิคาที่ซ้ือคร้ังลาสุด

ประเภทอาหาร จ ํานวน (ราย) รอยละจากตัวอยางผูบริโภค มลูคาเฉล่ียตอราย (บาท)
แคบหมู
หมูยอ
น้ํ าพริกหนุม
ไสอ่ัว
แหนม
ขาวแตน
กระเทียมดอง
สมุนไพรอบแหง
ผลไมอ่ืนๆ แชอ่ิม/ดอง
เตาเจี้ยว
น้ํ าพริกแดง
สมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป
กะละแม
ปลาสม
มะมวงดอง
น้ํ าพริกเผา
น้ํ าพริกแกง
ปลาฟก
ลํ าไยอบแหง
น้ํ าพริกลาบ
น้ํ าสมุนไพรบรรจุกระปอง

86
57
55
45
30
25
21
20
18
14
12

9
9
8
7
4
4
3
2
1
0

78.2
51.8
50.0
40.9
27.3
22.7
19.1
18.2
16.4
12.7
10.9

8.2
8.2
7.3
6.4
3.6
3.6
2.7
1.8
0.9
0.0

178.9
181.9
106.7
192.2
186.6
81.6
102.3
175.8

-
22.1

-
-
-

64.0
25.0

-
-
-
-
-
-
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หมายเหตุ :  คะแนนรวม Likert

แผนภาพที ่2.3  คะแนนถวงนํ้ าหนักความนิยมของนักทองเที่ยวในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปพื้นบาน เม่ือไมไดมาเชียงใหม

สํ าหรับไสอ่ัวและน้ํ าพริกหนุมมีลํ าดับความนิยมรองลงไปดวยคะแนนท่ีตํ่ ากวาคอนขางมาก เปนท่ี
สังเกตวาท้ังหมูยอและแคบหมูเปนผลิตภัณฑท่ีมีรสกลางๆ สามารถรับประทานไดหลายวัย และเก็บรักษาไดงาย
กวาไสอ่ัว น้ํ าพริกหนุม และแหนม ซึ่งมีรสเคร่ืองแกงหรือเผ็ด และมีลักษณะประจํ าถิ่นภาคเหนือมากกวาผลิต
ภัณฑท้ัง 2 อยางขางตน และนาจะมีการขายในลักษณะปรุงสํ าเร็จใหมๆ โดยผูผลิตในศูนยอาหาร ซุปเปอรมา
เกตในกรุงเทพฯ และตลาดประจํ าในจังหวัดของนักทองเท่ียวมากกวาการนํ าสินคาจากเชียงใหมไปขาย  (ยกเวน
แหนม) มลูคาการซื้อแตละคร้ังคอนขางตํ่ า สวนใหญไมเกิน 200 บาทตอคร้ัง โดยเฉพาะสินคาท่ีมีราคาถูกแต
สํ าหรับสินคาท่ีมีราคาแพง เชน ไสอ่ัว หมูยอ และแคบหมู มีมูลคาการซื้อสูงสุดกวา 500 บาทตอคร้ัง (แมจะมีสัด
สวนของผูซื้อคอนขางตํ่ าก็ตาม) ในขณะท่ีมูลคาการซื้อสูงสุดของผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน ปลาสม กระเทียมดอง 
และขาวแตน มักไมเกิน 200 บาท (ตารางท่ี  2.8)

วตัถปุระสงคของการซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานของนักทองเท่ียวสวนมากมีท้ัง 2 อยางคือ เพ่ือ
บริโภคเองและเปนของฝาก ประมาณรอยละ 71 (32 ราย)  ของนักทองเท่ียวท่ีซื้อไสอ่ัวคร้ังลาสุดเพ่ือเปนของฝาก 
สวนมาก (รอยละ 47 ของนักทองเท่ียวท่ีซื้อเพ่ือฝาก) จะซื้อฝากในสัดสวนรอยละ 25-50 ของมูลคาท่ีซื้อ และมีถึง
รอยละ 31.3 ของนักทองเท่ียวท่ีซื้อฝากถึงรอยละ 76�100 ของมูลคาท่ีซื้อ  สํ าหรับแคบหมูน้ันสัดสวนของนักทอง
เท่ียว (รอยละ 49) ท่ีซื้อแคบหมูเปนของฝากจะซื้อดวยสัดสวนของมูลคากวารอยละ 76 เชนเดียวกับหมูยอและ
กระเทียมดอง  แตกระเทียมดองมีสัดสวนของคนท่ีซื้อเปนของฝากรวมเพียง 11 คนจากจํ านวนผูซื้อกระเทียม 
คร้ังลาสุดจํ านวน 21 คน (หรือคิดเปนรอยละ 52.4 ของนักทองเท่ียวท่ีซื้อกระเทียม) เทาน้ัน ในขณะท่ีไสอ่ัว หมู
ยอ และแคบหมู นักทองเท่ียวท่ีมีการซื้อฝากมีสัดสวนสูงกวา (คือระหวางรอยละ 71  81 และ 80 ของผูซื้อผลิต
ภัณฑแตละชนิดตามลํ าดับ)

276

224148
97

86

217 หมูยอ
 แคบหมู
ไสอ่ัว
น้ําพริกหนุม
 แหนม
อ่ืนๆ
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ตารางที่ 2.8  รอยละของนกัทองเที่ยวจํ าแนกตามมูลคาการซื้อคร้ังลาสุด สัดสวนการซ้ือฝาก
                  การซ้ือประจํ า และการเจาะจงซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

รายการ ผลิตภัณฑ
ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ น้ํ าพริกหนุม แหนม

ผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
พ้ืนบานคร้ังลาสุด (ราย)
- ผูท่ีตอบเร่ืองมูลคาการซื้อ (ราย)
       ตํ ่ากวา 100 บาท
       100 � 200 บาท
       201 � 300 บาท
       301 � 400 บาท
       401 � 500 บาท
       มากกวา 500 บาท
- ผูท่ีไมตอบ (ราย)

45

36
36.1
30.6

8.3
19.4

2.8
2.8

9

86

75
32.0
44.0
12.0

8.0
1.3
2.7
11

57

43
20.9
58.2

0.0
16.3

2.3
2.3
14

55

42
52.3
42.9

2.4
0.0
2.4
0.0
13

 30

25
20.0
60.0

4.0
12.0

0.0
0.0

5
ผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
พ้ืนบานคร้ังลาสุด (ราย)
- ซือ้เพ่ือฝาก (ราย)
       % ของมูลคาท้ังหมด

 ตํ ่ากวา 25 %
        25 � 50 %
        51 � 75 %
        76 � 100 %

45

32

12.5
46.8

9.4
31.3

86

69

7.1
28.8
15.8
48.7

57

46

6.5
34.8
10.9
47.8

55

45

6.7
37.8
11.1
44.4

30

25

8.0
0.0

52.0
40.0

นักทองเท่ียวท่ีซื้อเปนประจํ า (ราย)
(กรณีท่ีเคยมาเชียงใหมหลายคร้ัง)
-  ผูท่ีตอบเร่ืองยี่หอท่ีเลือกซื้อ (ราย)

ไมเจาะจง
เจาะจง
อ่ืนๆ

-  ผูท่ีไมตอบ (ราย)

44

33
45.5
42.5
12.0
11

75

62
74.2
11.2
14.6
13

49

46
41.3
50.0

8.7
3

48

43
59.0
31.8

9.2
5

   20

  18
22.2
77.8

0.0
    2
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ตารางที่ 2.8  (ตอ)

รายการ ผลิตภัณฑ
ขาวแตน กระเทียมดอง สมุนไพรอบแหง ปลาสม

ผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
พ้ืนบานคร้ังลาสุด (ราย)
- ผูท่ีตอบเร่ืองมูลคาการซื้อ (ราย)
       ตํ ่ากวา 100 บาท
       100 � 200 บาท
       201 � 300 บาท
       301 � 400 บาท
       401 � 500 บาท
       มากกวา 500 บาท
- ผูท่ีไมตอบ (ราย)

        25

20
65.0
35.0

0.0
0.0
0.0
0.0

          5

          21

15
40.0
53.3

6.7
0.0
0.0
0.0

6

           20

19
42.2
31.7
10.6
10.6

0.0
5.3

            1

        8

5
60.0
40.0

0.0
0.0
0.0
0.0

3
ผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
พ้ืนบานคร้ังลาสุด (ราย)
- ซือ้เพ่ือฝาก (ราย)
       % ของมูลคาท้ังหมด

 ตํ ่ากวา 25 %
        25 � 50 %
        51 � 75 %
        76 � 100 %

        25

       17

17.6
5.9

29.4
47.1

          21

          11

18.2
0.0

27.3
54.5

          20

            7

0.0
0.0
14.3
85.7

8

1

0.0
100.0

0.0
0.0

นักทองเท่ียวท่ีซื้อเปนประจํ า (ราย)
(กรณีท่ีเคยมาเชียงใหมหลายคร้ัง)
-  ผูท่ีตอบเร่ืองยี่หอท่ีเลือกซื้อ (ราย)

ไมเจาะจง
เจาะจง
อ่ืนๆ

-  ผูท่ีไมตอบ (ราย)

15

11
54.5
45.5

0.0
4

19

15
53.3
46.7

0.0
4

1

1
100.0

0.0
0.0

0

3

2
100.0

0.0
0.0
1
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นักทองเท่ียวประมาณรอยละ 41 � 74 ซื้อสินคา 3 ชนิดน้ีรวมท้ังขาวแตน น้ํ าพริกหนุม และแหนม โดย
ไมเจาะจงยีห่อ สวนท่ีเหลือมักเจาะจงยี่หอซึ่งเปนท่ีรูจักหรือเจาะจงท่ีจะซื้อจากแหลงขายปลีกท่ีสํ าคัญๆ เชน

ไสอ่ัว     : ซือ้จากเม็งราย ดํ ารง เตือนใจ
แคบหมู  : ซือ้จากเจหงษ ปายน
หมูยอ    : ซือ้จากปายน สุจินต เจหงษ  เปนตน

สํ าหรับกระเทียมดองมีการซื้อจากผูผลิตและจํ าหนายรายใหญไดแก วนัสนันท และมีการกลาวถึงกลุม
แมบาน สวนขาวแตนน้ันมีผูเจาะจงชื่อจังหวัดลํ าปาง (อาจเปนเพราะมีรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม) เปนกรณี
พิเศษดวย สํ าหรับสินคาอ่ืนๆ ท่ีไมไดกลาวถึงน้ันเปนเพราะมีจํ านวนนักทองเท่ียวซื้อเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

โดยสรุปแลวตลาดนักทองเท่ียวนิยมสินคาประเภทผลิตภัณฑเน้ือมากท่ีสุด ไดแก ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ 
แหนม โดยนักทองเท่ียวซื้อเพ่ือบริโภคเองและเพ่ือเปนของฝากรวมกัน สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีการซื้อนอยกวาคือ 
แหนมและน้ํ าพริกหนุม กลุมสินคาท่ีรองลงไปอีกคือ ขาวแตนและกระเทียมดอง สวนกลุมสุดทายซึ่งไมคอยเปนท่ี
นิยมของนักทองเท่ียว (อาจไมเหมาะท่ีจะเปนของฝาก) คือ มะมวงดอง และปลาสม เปนตน

2.4  พฤตกิรรมการซื้อของผูบริโภคในเชียงใหม

ผูบริโภคเชียงใหม มีการบริโภคผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานท่ีหลากหลาย จากจํ านวนตัวอยางผู
บริโภคเชยีงใหม จํ านวน 149 ราย ระบุสินคาท่ีเคยซื้อรวม 27 ชนิด (เฉพาะสินคาท่ีผูบริโภคนึกขึ้นไดในขณะให
สัมภาษณ) รอยละ 95 ของผูบริโภคซื้อแคบหมู  รอยละ 90 � 91 ของผูบริโภคซื้อไสอ่ัวและหมูยอ กลุมผลิตภัณฑ
ท่ีมผูีซือ้รองลงมาคือ ขาวแตน เตาเจี้ยว น้ํ าพริกหนุม (รอยละ 61 � 64 ของตัวอยาง) และกระเทียมดอง (รอยละ 
52) แสดงใหเห็นวา สินคา 3 ชนิดแรกเปนสินคาสํ าหรับผูบริโภคทองถิ่นมากกวาจะเปนของฝาก กลุมตอไปคือ 
ผลิตภัณฑประเภทน้ํ าพริกแดง มะมวงดอง และแหนม มีสัดสวนผูท่ีเคยซื้อระหวางรอยละ 30 � 40 กลุมผลิต
ภัณฑปลาสมและสมุนไพรมีสัดสวนผูท่ีเคยซื้อประมาณรอยละ 23 � 27 ซึ่งยังคงเปนสัดสวนท่ีมากพอสมควร 
สวนหมวดน้ํ าพริกเพ่ือนํ าไปปรุงอาหารมีสัดสวนประมาณรอยละ 15 เทาน้ัน  (ตารางท่ี 2.9)

มลูคาเฉล่ียของสินคาท่ีซื้อตอคร้ังสวนมากตํ่ ากวา 100 บาท แมแตไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ และแหนม   
ซึ่งเปนสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูง ท้ังน้ีเพราะผูบริโภคสวนใหญซื้อไวบริโภคเอง จึงซื้อในปริมาณนอยเพียงเพ่ือ
บริโภคเฉพาะคร้ังทํ าใหสัดสวนของผูซื้อท่ีมีมูลคาการซื้อตอคร้ังตํ่ ากวาในกรณีของนักทองเท่ียว ดังเชนแคบหมูท่ี
แมวาจะมกีารซื้อเปนของฝากแตก็มีสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาท่ีซื้อ (โดยรอยละ 49 ของผูบริโภคท่ีซื้อ
เปนของฝาก) หรือมิฉะน้ันก็จะตั้งใจซื้อเปนของฝากเลยทีเดียว (รอยละ 76 � 100 ของมูลคาท่ีซื้อ โดยผูบริโภค
รอยละ 30) (ตารางท่ี 2.10)

ผูบริโภคเชียงใหมตั้งแตรอยละ 50 �85 ซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานโดยไมเจาะจงยี่หอ สินคา
เหลาน้ีไดแก น้ํ าพริกหนุม กระเทียมดอง แคบหมู ขาวแตน น้ํ าพริก เตาเจี้ยว น้ํ าพริกตาแดง น้ํ าพริกแกง และ
มะมวงดอง

สินคาท่ีมสัีดสวนผูซื้อมากกวารอยละ 50 ท่ีระบุวาซื้อโดยเจาะจงยี่หอ  ไดแก ไสอ่ัว แหนม หมูยอ 
สมนุไพรสํ าเร็จรูป/อบแหง น้ํ าพริกเผา ปลาสม/สมฟก ยี่หอท่ีมีการกลาวถึงมากไดแก ปายน (แหนม) จังหวัด
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ลํ าปาง (สมนุไพรและขาวแตน) กลุมแมบาน (ขาวแตนและน้ํ าพริก) สํ าหรับเตาเจี้ยวน้ันเมื่อผูบริโภคเจาะจงซื้อ
จะเลือกซือ้เตาเจีย้วของโรงงานถึงรอยละ 80 ผูซื้อท่ีระบุวาซื้อเตาเจี้ยวจากกลุมแมบานมีเพียงรอยละ 3 ของผู
ตอบเทาน้ัน

ตารางที่ 2.9  รอยละของผูบริโภคที่เคยซื้ออาหารแปรรูปพื้นบาน

ประเภทอาหาร รอยละ ประเภทอาหาร รอยละ*
แคบหมู
หมูยอ
ไสอ่ัว
ขาวแตน
เตาเจี้ยว
น้ํ าพริกหนุม
กระเทียมดอง
น้ํ าพริกแดง
มะมวงดอง
แหนม
สมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป
ปลาฟก
ปลาสม
สมุนไพรอบแหง

94.6
91.3
89.9
64.4
63.8
61.7
51.7
38.8
36.9
30.2
27.5
24.8
22.8
18.8

น้ํ าพริกเผา
น้ํ าพริกแกง
น้ํ าพริกลาบ
ผลไมอ่ืนๆ  แชอ่ิม/ดอง
ปลาบอง (ปลาแหง)
ไสกรอกอีสาน
กระยาสารท
กะละแม
กลวยฉาบ
ไขเค็ม
ไกยอ
ลํ าไยอบแหง
น้ํ าสมุนไพรบรรจุกระปอง

17.7
12.2

4.1
2.7
2.0
1.3
1.3
1.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

หมายเหตุ : * ตอบไดมากกวา 1 ชนิด รอยละในที่นี้คือ รอยละของจํ านวนตัวอยางรวม 149 ราย
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ตารางที ่2.10  รอยละของผูบริโภคจํ าแนกตามความบอยในการซ้ือ มูลคาการซื้อคร้ังลาสุด
สดัสวนการซ้ือฝาก และการเจาะจงซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน
รายการ ผลิตภัณฑ

ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ น้ํ าพริกหนุม แหนม
จ ํานวนผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปร
รูปพ้ืนบานในชวง 1 เดือนท่ีผานมา (ราย)
•  ความบอยในการซื้อ
นอยกวา 2 คร้ังตอเดือน
2 � 4 คร้ังตอเดือน
มากกวา 4 คร้ังตอเดือน

•  ยี่หอท่ีเลือกซื้อ
- ผูท่ีตอบเร่ืองยี่หอ
ไมเจาะจง
เจาะจง
อ่ืน ๆ

- ผูท่ีไมตอบเร่ืองยี่หอ

122

45.9
47.5

6.6

112
31.2
52.4
19.3
10

119

47.1
40.3
12.6

106
52.8
29.3
17.9
13

101

53.5
39.6

6.9

101
33.6
54.5
11.9

0.0

71

38.0
43.7
18.3

66
50.0
36.4
13.6

5

36

52.8
41.7

5.5

35
25.7
54.3
20.0
1

จ ํานวนผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปพ้ืนบานคร้ังลาสุด (ราย)
มลูคาการซื้อ

ตํ ่ากวา 100 บาท
100 � 200 บาท
201 � 300 บาท
301 � 400 บาท
401 � 500 บาท
มากกวา 500 บาท

68

54.4
36.7
1.5
1.5
1.5
4.4

64

64.0
26.6

3.1
1.6
3.1
1.6

54

55.5
37.0
1.9
0.0
1.9
3.7

41

75.7
14.6

4.9
0.0
2.4
2.4

19

42.1
36.8

0.0
5.3
5.3
10.5
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ตารางที่ 2.10 (ตอ)
รายการ ผลิตภัณฑ

ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ น้ํ าพริกหนุม แหนม
จํ านวนผูบริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปพ้ืนบาน (ราย)
•  ผูท่ีซื้อเพ่ือฝาก  (ราย)

% ของมูลคาท่ีซื้อเพ่ือฝาก
ตํ ่ากวา 25 %
25 � 50 %
51 � 75 %
76 � 100 %

•  ผูท่ีซื้อเพ่ือบริโภค  (ราย)
% ของมูลคาท่ีซื้อเพ่ือบริโภค
ตํ ่ากวา 25 %
25 � 50 %
51 � 75 %
76 � 100 %

134

93

68.9
7.5
6.5
17.1

93

16.1
9.7
4.3

69.9

141

100

49.0
15.0

6.0
30.0

100

30.0
11.0
10.0
49.0

136

90

63.3
13.3

2.2
21.2

90

21.1
8.9
6.7

63.3

92

69

60.9
11.0

4.4
23.1

69

21.7
10.1

5.8
62.4

45

44

59.1
4.4
2.2

27.3

44

27.3
6.8
6.8

59.1
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ตารางที่ 2.10  (ตอ)

รายการ ผลิตภัณฑ
ขาวแตน กระเทียมดอง สมุนไพรอบแหง ปลาสม

จ ํานวนผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปร
รูปพ้ืนบานในชวง 1 เดือนท่ีผานมา (ราย)
•  ความบอยในการซื้อ

นอยกวา 2 คร้ังตอเดือน
2 � 4 คร้ังตอเดือน
มากกวา 4 คร้ังตอเดือน

•  ยี่หอท่ีเลือกซื้อ
- ผูท่ีตอบเร่ืองยี่หอ
ไมเจาะจง
เจาะจง
อ่ืน ๆ

- ผูท่ีไมตอบเร่ืองยี่หอ

 65

80.0
15.4

4.6

63
60.3
33.3

6.4
2

50

88.0
8.0
4.0

46
52.2
39.0

8.8
4

19

63.2
31.6

5.2

17
41.2
23.6
35.2

2

20

90.0
5.0
5.0

20
43.5
39.1
17.4

0.0
จ ํานวนผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑอาหารแปร
รูปพ้ืนบานคร้ังลาสุด (ราย)
มลูคาการซื้อ

ตํ ่ากวา 100 บาท
100 � 200 บาท
201 � 300 บาท
301 � 400 บาท
401 � 500 บาท
มากกวา 500 บาท

35

88.6
11.4

0.0
0.0
0.0
0.0

29

79.3
10.3

0.0
6.9
0.0
3.5

6

33.3
33.3
16.7

0.0
0.0
16.7

15

93.3
6.67

0.0
0.0
0.0
0.0
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ตารางที่ 2.10  (ตอ)

รายการ ผลิตภัณฑ
ขาวแตน กระเทียมดอง สมุนไพรอบแหง ปลาสม

จํ านวนผูบริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปพ้ืนบาน (ราย)
•  ผูท่ีซื้อเพ่ือฝาก (ราย)

% ของมูลคาท่ีซื้อเพ่ือฝาก
ตํ ่ากวา 25 %
25 � 50 %
51 � 75 %
76 � 100 %

•  ผูท่ีซื้อเพ่ือบริโภค (ราย)
% ของมูลคาท่ีซื้อเพ่ือบริโภค
ตํ ่ากวา 25 %
25 � 50 %
51 � 75 %
76 � 100 %

96

66

72.7
10.6
1.5
15.2

66

15.2
9.1

30.0
72.7

77

50

78.0
8.0
2.0
12.0

50

12.0
4.0
6.0

78.0

28

19

89.4
5.3
0.0
5.3
19

5.3
5.3
0.0

89.4

34

24

87.5
8.3
0.0
4.2
24

4.2
8.3
0.0

87.5

2.5  ผลติภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบานซ่ึงเปนที่นิยม

เมือ่ผูบริโภคท้ัง 2 กลุมตอบคํ าถามวา ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานชนิดใดท่ีผูบริโภคชอบมากและ
ชอบปานกลาง ปรากฏวาแคบหมูไดรับความนิยมสูงสุด (แผนภาพท่ี 2.4) โดยมคีะแนนถวงน้ํ าหนัก 72.7 และ 
92.9 สํ าหรับผูบริโภคเชียงใหม และนักทองเท่ียวตามลํ าดับ สินคาท่ีไดรับความนิยมมากใน 4 อันดับแรก รวมถึง 
ไสอ่ัว หมูยอ และน้ํ าพริกหนุม

สํ าหรับผูบริโภคเชียงใหม ขาวแตนมีคะแนนมาเปนอันดับท่ี 5 แมจะมีคะแนนนอยกวาลํ าดับท่ี 1 � 4 
เปนอยางมากก็ตาม แตนับไดวาสํ าหรับตลาดทองถิ่นแลวขาวแตนยังเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมมากพอสม
ควรและสูงกวาแหนมเล็กนอย



หมายเหตุ :  คะแนนถวงนํ้ าหนัก = (รอยละของผูชื่นชอบมาก × 2 คะแนน) + (รอยละของผูชื่นชอบปานกลาง × 1 คะแนน)

แผนภาพที ่2.4  ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบานที่กลุมตัวอยางชื่นชอบ

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0

คะแนนถวงน ํ้าหนัก

แคบหมู
ไสอั่ว

หมูยอ

นํ้าพริกหนุม
ขาวแตน
แหนม
สมุนไพรก่ึงสําเร็จรูป
เตาเจ้ียว
มะมวงดอง
นํ้าพริกแดง
กระเทียมดอง
นํ้าพริกแกง
สมุนไพรอบแหง
ปลาสม
ผลไมอ่ืนๆ แชอ่ิม/ดอง

สินคา

ผูบริ โภคเชียงใหม

นักทองเที่ยว
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ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีอยูในขอบเขตของการศึกษาน้ีไดรับความนิยมคอนขางตํ่ า เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ราย
การขางตน ไมวาจะเปนสมุนไพร เตาเจี้ยว มะมวงดอง น้ํ าพริก กระเทียมดอง และปลาสม อยางไรก็ตามความ
นิยมจากผูบริโภคในทองถิ่นจะสูงกวานักทองเท่ียว ยกเวนกระเทียมดอง ซึ่งนักทองเท่ียวใหคะแนนสูงกวาผู
บริโภคทองถิน่ ดังจะเห็นไดวา นักทองเท่ียวบางกลุมนิยมซื้อกระเทียมดองเปนของฝากดวย (แผนภาพท่ี 2.4 น้ี 
แสดงใหเห็นความนิยมของผูบริโภคแตละกลุมโดยเปรียบเทียบระหวางสินคาแตละชนิดวา มีความแตกตางใน
ความนิยมเพียงไร โดยไมจํ าเปนตองเปรียบเทียบวา คะแนน 92.9 ของนักทองเท่ียว แตกตางไปจาก 72.7 ของผู
บริโภคทองถิ่นโดยตรงเนื่องจากจํ านวนผูตอบตางกัน)

ขอมลูจากแผนภาพท่ี 2.4 แสดงใหเห็นวา มะมวงดอง น้ํ าพริกแกง ปลาสม และผลไมดองอ่ืนๆ หรือแม
แตเตาเจีย้ว ไมนาจะมีศักยภาพท่ีจะเปนสินคาสํ าหรับนักทองเท่ียว แตสํ าหรับผูบริโภคระดับกลางขึ้นไปในตลาด
ทองถิน่ยงัไดรับความนิยมพอประมาณแมจะไมมากนักก็ตาม



บทท่ี 3
ทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

3.1  เหตผุลทีผู่บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

การทีผู่บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงน้ัน ผูบริโภคมีเหตุผลหลายประการ กลาว
คอื นอกเหนือไปจากความจํ าเปนในการบริโภคแลว เหตุผลท่ีผูซื้อนึกขึ้นไดเมื่อถูกสัมภาษณจะสะทอนถึงปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในขณะน้ันและปจจัยท่ีมีพ้ืนฐานเกี่ยวโยงกับคุณสมบัติและประโยชนท่ีผูซื้อจะไดรับ 
(อรรถประโยชน) โดยตรงจากตัวสินคา เหตุผลตางๆ เหลาน้ี ไดแก ความอรอยถูกปากผูบริโภค คุณประโยชนทาง
ดานโภชนาการ การใชอาหารนั้นเปนเคร่ืองเคียง หรือเปนการเพ่ิมความหลากหลายใหกับเมนูอาหาร การใชเปน
ของฝาก เปนสินคาท่ีราคาไมแพงเกินไปสํ าหรับตนเอง หรือเปนสินคาท่ีหาซื้อไดงาย เปนตน

การเลือกซื้ออาหารแปรรูปพ้ืนบานของผูบริโภคเชียงใหม และนักทองเท่ียว มีเหตุผลคลายคลึงกัน     
เหตผุลหลักท่ีสํ าคัญท่ีสุด คือ ความอรอย ซึ่งเปนเหตุผลท่ีไดรับคะแนนสูงถึงสูงมาก (2.33-4.74 จากคะแนนเต็ม 
5.0)  (ตารางท่ี 3.1) หมยูอและขาวแตนมีคะแนนความอรอย (3.89-4.18 และ 2.33-3.71) ตํ่ ากวาคะแนนท่ีไสอ่ัว 
แคบหม ู แหนม และน้ํ าพริกหนุมไดรับ การซื้อเพ่ือเปนของฝากมีคะแนนสูงรองลงมา ท้ังน้ีเพราะแคบหมูและน้ํ า
พริกหนุมเปนของฝากท่ีมีราคาไมแพงนัก และมีความอรอยดวย จึงไดคะแนนจากท้ัง 2 เหตุผลเปนอันดับตนๆ

ผูบริโภคเชียงใหมใหความสํ าคัญตอคุณคาเชิงหนาท่ี (functional value) ของสินคาคอนขางนอย อาจ
เปนเพราะไมคิดวาสินคาเหลาน้ีมีคุณคาทางอาหารเปนพิเศษท่ีจะเปนเหตุผลของการเลือกซื้อ (คะแนนสูงสุด
เพียง 1.87) หรือเปนส่ิงท่ีตองใชในการประกอบรายการอาหาร ท้ังน้ียกเวนน้ํ าพริกหนุมและหมูยอ (มีคะแนนอยู
ระหวาง 2.73 - 3.37)

จากการพจิารณาเปนรายสินคา (เลือกมาเสนอเพียง 6 ชนิด) สามารถสรุปเหตุผลของการซื้อไดดังน้ี 
(นอกเหนือจากความอรอยซึ่งเปนเหตุผลหลักของทุกสินคา)

1. ไสอ่ัว : เปนของฝากไดพอสมควรสํ าหรับผูบริโภคเชียงใหม แตเปนของฝากไดดีสํ าหรับนักทอง
เท่ียว สวนคณุคาทางอาหารและการนํ าไปเปนสวนประกอบรายการอาหาร (เมนู) เปนเหตุผลท่ีออนมาก

2. แคบหมู : เปนของฝากท่ีดีท้ังสํ าหรับคนเชียงใหมและนักทองเท่ียว (3.33 � 3.80 คะแนน) ราคาไม
แพงนักในสายตาของคนเชียงใหม (2.43 คะแนน) แตนักทองเท่ียวไมเห็นดวยเทาใดนัก (1.12 คะแนน) ผูซื้อท้ัง 2 
กลุม ใหความสํ าคัญตอคุณคาทางอาหารของแคบหมูตํ่ ามาก (0.52 � 1.30)

3. หมูยอ : มเีหตผุลเชนเดียวกับแคบหมู แตคุณคาทางอาหารเปนเหตุผลท่ีดีกวาแคบหมู
4. แหนม : นอกจากเปนของฝากท่ีดีแลว นักทองเท่ียวตองการใชประกอบรายการอาหารใหมีความ

หลากหลายดวยคะแนนคอนขางสูง (3.10 คะแนน) คือสํ าคัญใกลเคียงกับการนํ าไปเปนของฝาก เหตุผลในดาน
คณุคาทางอาหารคอนขางตํ่ าสํ าหรับท้ัง 2 กลุมผูซื้อ (1.44 � 1.60 คะแนน)

5. ขาวแตน : ความอรอยไมใชเหตุผลสํ าคัญสํ าหรับนักทองเท่ียว (2.33 คะแนน) แตซื้อเพ่ือเปนของ
ฝาก (3.83 คะแนน) และราคาไมแพง (3.17 คะแนน) ในขณะท่ีผูซื้อเชียงใหม ใหเหตุผลความอรอยสูงท่ีสุดเชน
เคย แมคะแนนจะไมสูงมากนัก (3.71 คะแนน) เหตุผลรองลงมาคือราคาไมแพง (2.43 คะแนน)
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เปนท่ีสังเกตวาผูซื้อท้ัง 2 กลุมใหความสํ าคัญตอเหตุผลอ่ืนๆ ตํ่ ามาก (ไมวาจะเปนของกินเลน กินงาย
ไมตองปรุงอีก หรือเก็บรักษางาย) นอกจากน้ีการมีเอกลักษณของทองถิ่น นอกจากจะไมใชเหตุผลสํ าหรับผู
บริโภคในทองถิ่นแลว ยังไมมีความสํ าคัญตอนักทองเท่ียวในการซื้อสินคาเหลาน้ีดวย อาจเปนไปไดวานักทอง
เท่ียวซื้อโดยลืมคํ านึงถึงเหตุผลขอน้ี เน่ืองจากเชื่อวาความเปนเอกลักษณน้ันมีอยูในตัวสินคาเหลาน้ีอยูแลวโดย
ไมตองกลาวถึงอีก เพราะเปนสินคาประจํ าถิ่นของภาคเหนือ แมวาความอรอยจะเปนปจจัยท่ีสํ าคัญท่ีสุด แต
สํ าหรับสินคาตวัหน่ึงๆ น้ัน เมื่อเปรียบเทียบความอรอยกับปจจัยอ่ืนแลว ความสํ าคัญโดยเปรียบเทียบของความ
อรอยอาจนอยลง เน่ืองจากคุณสมบัติในตัวสินคาแตละชนิดมีความแตกตางกัน ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีผูบริโภค
ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชนิดน้ันๆ จึงเปนประโยชนตอการวางแผนการตลาดของสินคาแตละชนิด ตัว
อยางเชน แคบหมูน้ันผูบริโภคซื้อเพราะความอรอยมิใชเพราะคุณคาทางอาหาร สวนหมูยอซึ่งมีคะแนนความ
อรอยนอยกวา แตผูบริโภคเห็นวามีคุณคาทางอาหารมากกวาน้ัน การทํ ากลยุทธการตลาดสามารถเนนในเร่ือง
การปรับปรุงคุณคาทางดานอาหารโดยเนนสมุนไพรหลากหลายชนิดไดเปนตน (อยางไรก็ตามตองพิจารณา
ความชอบและขอเสนอแนะของผูบริโภคในดานรสชาติประกอบดวย)

อน่ึงขอคดิเห็นของผูซื้อสํ าหรับอาหารชนิดอ่ืน ๆ มีผูตอบตํ่ ากวา 5 ราย ซึ่งเปนตัวอยางขนาดเล็กเกินไป 
จงึไมไดนํ ามาเสนอไวในท่ีน้ี

3.2  ลกัษณะของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

การที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาของผูผลิตรายใดหรือยี่หอใดยี่หอหน่ึงน้ัน นอกจากจะถูกกํ าหนดดวย
ปจจัยภายนอกและภายในของตัวผูซื้อเองแลวยังมีปจจัยหลายๆ อยางท่ีเกี่ยวของกับตัวสินคาน้ันอีกดวย 
ประโยชนหลัก (core benefit) ท่ีผูซื้อไดรับไมวาจะซื้อจากยี่หอใดคงไมแตกตางกันนัก สํ าหรับอาหารแลว
ประโยชนหลักท่ีสํ าคัญคือความเปนอาหารท่ีจะใหความอ่ิมและปจจัยอ่ืนๆ จะกํ าหนดวาผูซื้อตัดสินใจท่ีจะซื้อไส
อ่ัว หรือแหนม ฯลฯ ดังไดกลาวไปแลวในหัวขอ 3.1 สํ าหรับหัวขอน้ีมุงท่ีจะเขาใจวาองคประกอบเพ่ิมเติม 
(tangible และ augmented product) ท่ีทํ าใหผูซื้อตัดสินใจเลือกสินคาของผูผลิตรายใดน้ันมีอะไรบาง รายการท่ี
แสดงไวในตารางท่ี 3.2 เปนค ําตอบที่ไดรับจากผูบริโภคท้ัง 2 กลุม โดยแสดงเปนคะแนนรวมเฉล่ียจากน้ํ าหนักท่ีผู
บริโภคใหความสํ าคัญ

โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวาผูซื้อท้ัง 2 กลุม ใหความสํ าคัญตอ "ความสดใหม" และ "ความสะอาด" 
เปนอยางมาก (ท้ัง 6 ชนิดสินคา) รองลงมาคือ  "ยี่หอท่ีเปนท่ีรูจัก"  และ "ความสะดวกในการซื้อ"  ซึ่งมีความ
สํ าคัญตอผูบริโภคเชียงใหมและกลุมนักทองเท่ียวใกลเคียงกันสํ าหรับสินคาซึ่งเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว (ทุก
ชนิดยกเวนขาวแตน) ซึ่งหมายความวาถาจะสงเสริมใหนักทองเท่ียวซื้อสินคา ผูผลิตจะตองจัดจํ าหนายให
กระจายในแหลงท่ีนักทองเท่ียวชอบไปซื้อสินคา โดยเฉพาะในตลาดวโรรส และตลาดสํ าคัญๆ ตามท่ีนักทองเท่ียว
ระบุไว สํ าหรับผูบริโภคเชียงใหมน้ันมักจะเลือกซื้อจากแหลงท่ีหาซื้อไดงายดวยเชนกัน

สํ าหรับนักทองเท่ียวน้ัน "ยี่หอท่ีเปนท่ีรูจัก" มีความสํ าคัญใกลเคียงกับ "ความสะดวกในการซื้อ"  (ยกเวน
ขาวแตน  ซึง่มคีะแนน 0.83 และ 2.17) แสดงวาผูซื้อตองการความมั่นใจจึงเลือกซื้อสินคายี่หอท่ีมีผูรูจักมาก ใน
ขณะท่ี "การบอกตอ " ไมมีความสํ าคัญเทาท่ีควร สํ าหรับผูซื้อท้ัง 2 กลุม
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ตารางที่ 3.1  เหตผุลของผูบริโภคที่ซ้ือสินคา 6 ชนิด

(คะแนน)

ผูบริโภคเชียงใหม ไสอั่ว แคบหมู หมูยอ แหนม ขาวแตน นํ้ าพริกหนุม

จํ านวนผูตอบ (คน) 60 72 45 16 14 27
ทานซ้ือสินคาชนิดน้ีเพราะ
   - คุณคาทางอาหาร/ยา 1.87 1.29 1.31 1.44 0.78 1.85
  - ความอรอยของตัวสินคาเอง 4.60 4.08 3.89 4.12 3.71 4.74
   -ประกอบรายการอาหารใหหลากหลายมีสีสัน 1.57 2.30 2.73 2.50 0.21 3.37
   - ความจํ าเปนในการนํ าไปปรุงอาหาร 1.00 2.56 1.82 2.75 0.43 2.63
   - เปนของฝาก 2.72 3.33 2.56 3.75 2.07 3.41
   - ราคาไมแพง 1.80 2.43 1.91 2.69 2.43 2.11
   - ทานเลน 0.17 0.33 0.44 0.31 1.78 0.56
   - เปนสินคาเอกลักษณทางเหนือ 0.00 0.07 0.00 0.31 0.36 0.18
   - สสีรรของอาหาร/วัตถุดิบ 0.00 0.14 0.11 0.00 0.00 0.18
   - กินงาย (ไมตองเสียเวลาปรุง) 0.17 0.00 0.78 0.31 0.00 0.18
   - เก็บรักษางาย 0.00 0.14 0.11 0.00 0.00 0.00
   - ไรมัน 0.00 0.07 0.11 0.00 0.00 0.00

นักทองเท่ียว
จํ านวนผูตอบ (คน) 38 60 45 10 6 29
ทานซ้ือสินคาชนิดน้ีเพราะ
   - คุณคาทางอาหาร/ยา 1.71 0.52 1.24 1.60 0.17 0.90
   - ความอรอยของตัวสินคาเอง 4.55 3.93 4.18 3.60 2.33 4.03
   -ประกอบรายการอาหารใหหลากหลายมีสีสัน 1.26 1.02 1.91 3.10 0.50 1.31
   - ความจํ าเปนในการนํ าไปปรุงอาหาร 1.08 0.65 1.40 1.50 0.00 1.10
   - เปนของฝาก 3.63 3.80 3.78 3.40 3.83 3.34
   - ราคาไมแพง 1.89 1.12 2.07 1.90 3.17 1.31
   - ทานเลน 0.24 0.23 0.22 0.00 0.00 0.17
   - เปนสินคาเอกลักษณทางเหนือ 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   - สสีรรของอาหาร/วัตถุดิบ 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.17
   - กินงาย (ไมตองเสียเวลาปรุง) 0.00 0.08 0.11 0.00 0.00 0.00
   - เก็บรักษางาย 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
   - ไรมัน 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ : คะแนนตํ่ าสุด = 1 และสูงสุด = 5
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ตารางที่ 3.2  ปจจัยที่ใชในการเลือกซ้ือสินคา 6 ชนิด

(คะแนน)

ผูบริโภคเชียงใหม ไสอั่ว แคบหมู หมูยอ แหนม ขาวแตน นํ้ าพริกหนุม
   - ย่ีหอเปนท่ีรูจัก 3.05 2.64 3.09 3.31 2.28 3.22
   - การบอกตอ 1.77 1.72 1.33 1.62 1.86 2.67
   - บรรจุภัณฑนาซ้ือ 2.00 2.72 2.60 3.19 2.07 3.07
   - ความสะอาด 4.33 4.39 3.62 4.19 2.78 4.41
   - ความสดใหม 4.38 4.46 3.27 3.81 4.71 4.11
   - มี อ.ย. กํ ากับ 1.58 1.62 1.98 2.44 1.07 2.07
   - ความสะดวกในการซ้ือ 3.15 3.19 3.09 3.38 1.78 3.78
   - เลือกท่ีราคาถูกท่ีสุด 1.10 1.64 1.33 2.44 1.50 1.63
   - สถานท่ีผลิต 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   -ช่ือผู ผลิต/วันหมดอายุ/ใบสํ าคัญการ
ผลิตสินคา

0.17 0.28 0.44 0.50 0.71 0.18

นักทองเท่ียว
   - ย่ีหอเปนท่ีรูจัก 3.13 1.57 2.60 3.70 0.83 2.79
   - การบอกตอ 2.50 1.38 1.64 2.90 0.17 1.79
   - บรรจุภัณฑนาซ้ือ 2.03 2.13 2.87 4.50 3.83 1.90
   - ความสะอาด 4.05 2.95 3.47 4.10 2.83 2.79
   - ความสดใหม 4.29 3.30 3.47 3.70 3.17 3.14
   - มี อ.ย. กํ ากับ 1.29 0.82 1.22 3.40 0.83 0.69
   - ความสะดวกในการซ้ือ 3.16 2.13 2.18 3.60 2.17 2.21
   - เลือกท่ีราคาถูกท่ีสุด 1.60 0.77 1.13 1.50 0.33 0.72
   - สถานท่ีผลิต 0.13 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17
   -ช่ือผู ผลิต/วันหมดอายุ/ใบสํ าคัญการ
ผลิตสินคา

0.13 0.33 0.51 1.00 0.00 0.17

หมายเหตุ :  คะแนนตํ่ าสุด = 1 และสูงสุด = 5

บรรจภัุณฑมักเปนปจจัยท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาเปนมาตรการสํ าหรับปรับปรุงผลิตภัณฑเสมอ ซึ่งสอดคลอง
กบัขอมลูท่ีไดจากการศึกษาน้ี การซื้อเพราะ "บรรจุภัณฑถูกใจ" น้ันมีคะแนนตํ่ า แสดงวาผูซื้อเห็นวาผลิตภัณฑไม
มคีวามนาซือ้น่ันเอง ท้ังน้ีเพราะโดยปกติไสอ่ัว น้ํ าพริกหนุม และแคบหมู มักบรรจุในถุงพลาสติกสํ าหรับอาหาร
รอนแบบธรรมดา จึงไมมีความสวยงามท่ีจะจูงใจใหซื้อ แตแหนม ขาวแตน และหมูยอ มีการหอบรรจุอยางเปน
กิจลักษณะมากกวาจึงมีความสํ าคัญตอการเลือกซื้อมากกวาสินคาดังกลาวขางตน ทัศนะของผูซื้อท้ังสองกลุม
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เปนไปในทิศทางเดียวกันยกเวนน้ํ าพริกหนุม ซึ่งผูซื้อชาวเชียงใหมใหความสํ าคัญตอปจจัยหลายอยางดวย
คะแนนคอนขางตรงขามกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียว

ผูซือ้ท้ัง 2 กลุม ไมคิดวาตนเลือกซื้อโดยดูจากราคาท่ีถูกท่ีสุด ดังน้ันการใชกลยุทธการตั้งราคาตํ่ ากวาคู
แขงจงึไมใชวิธีการที่ผูผลิตควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งทัศนะขอน้ีสอดคลองกับเหตุผลท่ีผูซื้อใหความสํ าคัญอยางมากตอ
ปจจัยอ่ืนๆ  ดังกลาวขางตนแลว

ในภาพรวมผูบริโภคท้ัง 2 กลุม ใหความสํ าคัญตอการมีฉลาก อ.ย. ในการเลือกซื้อสินคาคอนขางตํ่ า 
เน่ืองจากในความเปนจริงน้ัน อาหารแปรรูปพ้ืนบานเหลาน้ีโดยท่ัวไปไมมีฉลากอาหารและยา เชน มะมวงดอง ไส
อ่ัว แคบหม ูและน้ํ าพริกหนุม เปนตน ดังน้ันผูตอบกวาคร่ึงจึงไมคิดวาเปนประเด็นในการตัดสินใจ คะแนนความ
สํ าคญัของฉลากอาหารของสินคาแตละชนิดคอนขางแตกตางกัน (ในตารางท่ี 3.2) ตวัอยางเชน สํ าหรับหมูยอ
และน้ํ าพริกหนุมในทัศนะของผูบริโภคเชียงใหมคะแนนความสํ าคัญของฉลากอาหารประมาณ 1.98 � 2.07 
(อยางไรกต็าม ความสํ าคัญของฉลาก อ.ย. อาจเปล่ียนแปลงไดถาอยูในสถานการณท่ีอาหารเหลาน้ีตองมีฉลาก)

3.3  ขอเสนอแนะของผูบริโภคเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

ผูบริโภคในเชียงใหมและนักทองเท่ียวไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการกํ าหนดแนวทางเพ่ือปรับ
ปรุงผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานท่ีตนซื้อเปนรายสินคา จากการสํ ารวจพบวา มีผูบริโภคตัวอยางท่ีซื้อสินคา
ไมครบทุกชนิดท่ีสํ ารวจกลาวคือ ตัวอยางผูบริโภคเชียงใหมบางคนไมซื้อสินคาหลัก ไดแก หมูยอ แคบหมู และไส
อ่ัว (ประมาณรอยละ 1.3 � 3.4 ของตัวอยาง) สํ าหรับตัวอยางนักทองเท่ียวมีประมาณ รอยละ 4 - 13 ท่ีไมเลือก
ซือ้สินคาหลักสามชนิดน้ี (ตารางท่ี 3.3) ดังน้ันขอเสนอแนะสํ าหรับการปรับปรุงสินคาจึงไดจากตัวอยางผูบริโภค
ท่ีซือ้สินคาเทาน้ัน ในจํ านวนน้ีมีผูไมออกความคิดเห็นสวนหน่ึง (รอยละ 1-17) และผูท่ีเห็นวาไมจํ าเปนตองมีการ
ปรับปรุงประมาณรอยละ 10-40 ท้ังน้ีแลวแตชนิดของสินคา

ขอเสนอแนะสํ าหรับสินคาท้ัง 10 ชนิด มีดังตอไปน้ี
1. ไสอั่ว ผูซือ้มขีอแนะนํ าหลายประการดวยสัดสวนท่ีกระจายระหวางรอยละ 7 � 29 ประเด็นสํ าคัญ 

2 ประการท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุดคือ บรรจุภัณฑ และความสะอาด ซึ่งไดรับคํ าแนะนํ าใหมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม
เพ่ือจงูใจใหนาซือ้ ปดมิดชิด และแมแตเสนอแนะใหบรรจุในถุงสูญญากาศ เพ่ือเก็บรักษาไมใหเสียงายสํ าหรับนัก
ทองเท่ียวซึ่งตองการนํ ากลับไปเปนของฝากและรับประทานเอง สํ าหรับความสะอาดน้ัน ไดเนนภาชนะท่ีใส
เตรียมขายดวย

รสชาติควรไดรับการปรับปรุงใหกลมกลอมขึ้น สํ าหรับนักทองเท่ียวบางรายแนะใหลดเคร่ืองเทศลง        
และสีสันควรเปนธรรมชาติ เพราะไสอ่ัวของหลายแหงมีสีคล้ํ าเกินไป นักทองเท่ียวแนะนํ าใหมีแหลงขายท่ีสะอาด 
และควรมขีายในตางจังหวัดดวย นอกจากน้ีสถานท่ีขายควรสะอาดดวยเชนกัน

2.  แคบหมู เน่ืองจากแคบหมมูกับรรจุในถุงพลาสติกและรัดดวยยางรัด นอกจากไมสวยงามแลวยังทํ า
ใหเกิดกล่ินหืนไดงายและเก็บรักษาไดไมนาน ผูซื้อท้ังสองกลุมระบุวาสินคามีกล่ินหืนและจํ าเปนตองไดรับการ
ปรับปรุง นักทองเท่ียวแนะนํ าใหมีบรรจุภัณฑท่ีสะดุดตา ระบุวันหมดอายุ มีสารกันชื้น และสามารถเปดรับ
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ประทานไดงาย สํ าหรับตัวผลิตภัณฑควรมีสีธรรมชาติไมควรใสสีและบางรายมีรสเค็มเกินไป ในดานความ
สะอาดตองเนนความสะอาดของกะทะและน้ํ ามันท่ีใชทอดใหสะอาด ในดานราคาเห็นวาราคาเร่ิมแพง (ประมาณ
รอยละ 9)

3.  หมูยอ เปนสินคาท่ีมีนักทองเท่ียวไมเลือกซื้อมากกวาแคบหมู และไสอ่ัว (รอยละ 10)  สวนผูบริโภค
เชยีงใหมท่ีไมซื้อมีสัดสวนเพียงเล็กนอย ดวยระดับราคาท่ีเปนอยูในขณะน้ันประมาณ รอยละ 30 � 40 ของผูซื้อ
เห็นวาสินคามีคุณภาพเปนท่ียอมรับไดถึงดี และไมตองมีการปรับปรุง แตผูซื้อสวนมากเห็นวาสมควรปรับปรุงใน
หลายๆ ดานโดยเฉพาะการปรับปรุงดานบรรจุภัณฑควรมีการเนนมากท่ีสุด คือนอกจากตองการใหสวยงามเปนท่ี
สะดดุตาแลวนักทองเท่ียวบางรายคิดวาไมควรใชใบตองถาตองการใหชาวตางชาติซื้อดวย แตสวนใหญใหความ
เห็นวาใบตองทํ าใหกล่ินหอมและเปนธรรมชาติ อยางไรก็ตามไมควรหอใบตองใหหนามากเชนในปจจุบัน เน่ือง
จากผูซื้อรูสึกเหมือนถูกหลอกเพราะไมทราบน้ํ าหนักสุทธิของตัวสินคา นอกจากน้ีไมวาหมูยอจะหอดวยใบตอง
หรือพลาสติกก็ตาม ผูซื้อแนะนํ าใหบรรจุภัณฑมีการปองกันใหไมมีน้ํ าหรือความชื้นไหลออกมานอกหอซึ่งทํ าให
ไมนาซื้อ และยังแนะวาบรรจุภัณฑควรเปนชนิดท่ีแกะไดงาย

ในดานรสชาตคิวรไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน ผูท่ีแนะนํ าขอน้ีสวนมากเนนใหมีความเขมขนมาก
ขึ้นและควรลดการผสมแปง ผูบริโภคบางรายยกตัวอยางหมูยออีสานและหมูยอจากจังหวัดแพรวาอรอยกวา
เพราะมรีสเขมกวา แปงไมมาก และไมมีมันหมูมากเปนตน นอกจากน้ีผูบริโภค 2 ราย ระบุวา หมูยอมีสีซีดไมนา
รับประทานอันเปนท่ีสังเกตวาท้ังผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเที่ยวจํ านวนไมนอยตองการใหเพ่ิมรสชาติใหเขม
ขนยิ่งขึ้น และลดการผสมแปง ซึ่งจะมีสวนชวยในเร่ืองลักษณะสัมผัส อยางไรก็ตามโดยปกติแลวหมูยอเปน
อาหารท่ีมีรสออน การปรับปรุงใหมีรสเขมขนข้ึนอาจหมายถึงการเพ่ิมรสเค็มและเขมดวยพริกไทยไดอีกเล็กนอย 
การดดัแปลงใหหมูยอมีรสตางๆ ท่ีแปลกออกไป เชน มีรสเคร่ืองแกง หรือ เคร่ืองเทศอ่ืนก็นาจะเปนการดัดแปลง
ผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ นอกจากน้ีประมาณรอยละ 10 ของตัวอยางตองการใหมีความสะอาดมากข้ึน แมวาจะเปน
สินคาท่ีหอหุมมดิชิดและผานความรอนสูงมาแลวก็ตาม อีกท้ังรอยละ 4.7 ของตัวอยางระบุวาไมควรใสสารชวย
เพ่ิมความกรอบและสารกันบูด และเมื่อสินคาหมดอายุ ผูซื้อตองการใหผูจํ าหนายเก็บสินคาออกไมนํ ามา
จ ําหนายอีก

สํ าหรับราคาของหมูยอน้ันประมาณรอยละ 8 � 9 ของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียวระบุวาแพง
เกนิไป ควรลดราคาใหเหลือประมาณ 15 � 20 บาทตอแทง ซึ่งผูท่ีเสนอใหลดราคาลงน้ันมีระดับรายไดปานกลาง
ถึงนอย

4. ขาวแตน ขาวแตนเปนสินคาท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 5 รองจากไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ และน้ํ า
พริกหนุม ขาวแตนเปนอาหารคบเข้ียวและเปนของหวานท่ีผูบริโภคชาวเชียงใหมคุนเคยและถือวาเปนสัญลักษณ
ของอาหารประจํ ามื้อของลานนา (ขันโตก) จากตัวอยางพบวา ผูบริโภคเชียงใหมรอยละ 18 และนักทองเท่ียวรอย
ละ 37 ไมไดเลือกซื้อขาวแตน สวนผูท่ีซื้อท้ัง 2 กลุมเห็นวา ผลิตภัณฑน้ีเปนท่ียอมรับไดจนถึงดีและไมตองปรับ
ปรุงมีรอยละ 41 และ 37 ตามลํ าดับ
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ตารางที ่3.3 ขอเสนอแนะของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเที่ยวตอการปรับปรุงสินคา 10 ชนิด (หลัก)
ไสอั่ว แคบหมู

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 4 2.68 15 13.64 2 1.34 5 4.55
ซ้ือ 145 97.32 95 86.36 147 98.66 105 95.45

     ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 28 18.79 28 25.45 37 24.83 23 20.91
     ไมแสดงความเห็นใด ๆ 2 1.34 4 3.64 7 4.70 3 2.73
     ควรปรับปรุง 115 77.18 63 57.27 103 69.13 79 71.82
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 25 17.24 10 10.53 16 10.88 5 4.76
กล่ิน 6 4.14 16 16.84 53 36.05 37 35.24
รสชาติและความเขมขน 56 38.62 36 37.89 22 14.97 8.00 7.62
ลักษณะสัมผัส 0 0.00 0 0.00 7 7.76 10.00 9.52
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 41 28.28 21 22.11 46 31.29 23 21.90
ความสะอาด 41 28.28 15 15.79 36 24.49 22 20.95
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

10 6.90 6 6.32 4 2.72 7 6.67

การเก็บรักษา 2 1.38 1 1.05 1 0.68 1 0.95

สถานท่ีจัดจํ าหนาย 16 11.03 11 11.58 10 6.80 3 2.86
ราคา 29 20.00 15 15.79 13 8.84 12 11.43

หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                :  ผูบริโภคสามารถตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือไสอ่ัวจํ านวน 145 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือไสอ่ัวจํ านวน 95 คน
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือแคบหมูจํ านวน 147 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือแคบหมูจํ านวน105 คน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หมูยอ ขาวแตน

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 5 3.36 12 10.91 27 18.12 41 37.27
ซ้ือ 144 96.64 98 89.09 122 81.88 69 62.73

     ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 49 32.89 31 28.18 61 40.94 41 37.27
     ไมแสดงความเห็นใด ๆ 11 7.38 7 6.36 14 9.40 11 10.00
     ควรปรับปรุง 84 56.38 60 54.55 47 31.54 17 15.45
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะในผลิตภัณฑ

สี 3 2.08 2 2.04 3 2.46 2 2.90
กล่ิน 2 1.39 1 1.02 8 6.56 3 4.35
รสชาติและความเขมขน 38 26.39 30 30.61 12 9.84 5 7.25
ลักษณะสัมผัส 0 0.00 0 0.00 1 0.82 1 1.45
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑและการ
แบงเกรด

46 31.94 27 27.55 26 21.31 7 10.14

ความสะอาด 18 12.50 13 13.27 8 6.56 5 7.25
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

18 12.50 8 8.16 4 3.28 0 0.00

การเก็บรักษา 2 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สถานท่ีจัดจํ าหนาย 6 4.17 1 1.02 2 1.64 1 1.45
ราคา 13 9.03 8 8.16 4 3.28 3 4.35

หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                :  ผูบริโภคสามารถตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือหมูยอจํ านวน 144 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือหมูยอจํ านวน 98 คน
                : ผูบริโภคฯที่ซ้ือขาวแตนจํ านวน 122 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือขาวแตนจํ านวน 69 คน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
กระเทียมดอง เตาเจ้ียว

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 36 24.16 40 36.36 36 37.58 56 50.91
ซ้ือ 113 75.84 70 63.64 113 36.24 54 49.09

     ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 55 36.91 26 23.64 39 18.12 27 24.55

     ไมแสดงความเห็นใด ๆ 19 12.75 13 11.82 18 6.71 10 9.09

     ควรปรับปรุง 39 26.17 31 28.18 56 11.41 17 15.45
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 7 6.19 6 8.57 5 0.88 1 1.85
กล่ิน 2 1.77 2 2.86 1 2.65 3 5.56
รสชาติและความเขมขน 5 4.42 3 4.29 5 2.65 3 5.56
ลักษณะสัมผัส 2 1.77 2 2.86 0 0.00 0 0.00
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 20 17.70 10 14.29 21 18.58 10 18.52
ความสะอาด 11 9.73 5 7.14 35 30.97 10 18.52
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

8 7.08 7 10.00 6 5.31 2 3.70

การเก็บรักษา 0 0.00 0 0.00 3 2.65 0 0.00
สถานท่ีจัดจํ าหนาย 1 0.88 1 1.43 3 2.65 1 1.85
ราคา 4 3.54 4 5.71 1 0.88 0 0.00

หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                :  ผูบริโภคสามารถตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือกระเทียมดองจํ านวน 113 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือกระเทียมดองจํ านวน 70 คน
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือเตาเจ้ียวจํ านวน 113 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือเตาเจ้ียวจํ านวน 54 คน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
นํ ้าพริกหนุม มะมวงดอง

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 42 28.19 30 27.27 48 32.21 51 46.36
ซ้ือ 107 71.81 80 72.73 101 67.79 59 53.64

    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 25 16.78 28 25.45 23 15.44 23 20.91
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 19 12.75 13 11.82 17 11.41 8 7.27
    ควรปรับปรุง 63 42.28 39 35.45 61 40.94 28 25.45
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ
สี 3 2.80 0 0.00 36 35.64 19 32.20
กล่ิน 5 4.67 1 1.25 3 2.97 3 5.08
รสชาติและความเขมขน 16 14.95 9 11.25 21 20.79 6 10.17
ลักษณะสัมผัส 0 0.00 0 0.00 1 0.99 0 0.00
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 25 23.36 17 21.25 18 17.82 10 16.95
ความสะอาด 21 19.63 8 10.00 8 7.92 8 13.56
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

18 16.82 5 6.25 10 9.90 9 15.25

การเก็บรักษา 4 3.74 2 2.50 0 0.00 0 0.00
สถานท่ีจัดจํ าหนาย 3 2.80 0 0.00 1 0.99 1 1.69
ราคา 6 5.61 2 2.50 1 0.99 1 1.69
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                :  ผูบริโภคสามารถตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
                 : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือนํ้ าพริกหนุมจํ านวน 107 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือนํ้ าพริกหนุมจํ านวน 80 คน
                 : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือมะมวงดองจํ านวน 101 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือมะมวงดองจํ านวน 59 คน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
สมุนไพรอบแหง ปลาสม

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 58 38.93 58 52.73 75 50.34 59 53.64
ซ้ือ 91 61.07 52 47.27 74 49.66 51 46.36
    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 46 30.87 30 27.27 23 15.44 16 14.55
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 9 6.04 8 7.27 9 6.04 5 4.55
    ควรปรับปรุง 36 24.16 14 12.73 42 28.19 30 27.27
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 1 1.10 0 0.00 3 4.05 1 1.96
กล่ิน 0 0.00 1 1.96 5 6.76 5 9.80
รสชาติและความเขมขน 3 3.30 1 1.96 13 17.57 3 5.88
ลักษณะสัมผัส 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.96
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 17 18.68 9 17.65 6 8.11 8 15.69
ความสะอาด 6 6.59 3 5.88 15 20.27 17 33.33
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

12 13.19 1 1.92 5 6.76 2 3.92

การเก็บรักษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สถานท่ีจัดจํ าหนาย 2 2.20 1 1.96 2 2.70 3 5.88
ราคา 12 13.19 1 1.96 0 0.00 0 0.00
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                :  ผูบริโภคสามารถตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือสมุนไพรอบแหงจํ านวน 91 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือสมุนไพรอบแหงจํ านวน 52 คน
                : ผูบริโภคฯ ที่ซ้ือปลาสมจํ านวน 74 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือปลาสมจํ านวน 51 คน
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สํ าหรับผูท่ีซื้อและเห็นวาควรมีการปรับปรุงพัฒนาน้ัน ผูซื้อทองถิ่นเห็นวาบรรจุภัณฑเปนส่ิงสํ าคัญท่ี
ตองไดรับการปรับปรุง ท้ังน้ีเพราะผูซื้อทองถิ่นมักเห็นขาวแตนท่ีบรรจุในถุงพลาสติกธรรมดา ตามปกติขาวแตน
จะมขีายอยูท่ัวไปในตลาด และเพิงขางถนนสายสํ าคัญๆ ท่ีมีผลไมและผลิตภัณฑพ้ืนบานบางชนิดขายสํ าหรับผู
เดนิทางโดยรถยนต ขาวแตนสวนมากบรรจุในถุงพลาสติกและขายในราคาถุงละ 10 บาท สํ าหรับขาวแตนท่ีผู
ผลิตไดพัฒนาบางจะติดปายแสดงชื่อผูผลิตพรอมหมายเลขโทรศัพท ดวยเหตุน้ีบรรจุภัณฑท่ีผูซื้อทองถิ่นพบเห็น
สวนมากจึงไมสวยงาม อยางไรก็ตามในปจจุบันขาวแตนท่ีมีการบรรจุในถุงพลาสติกอยางดีและปดผนึกไดสวย
งามมวีางจํ าหนายในรานคาปลีกมากขึ้น

ในสวนของนักทองเท่ียวน้ันมีโอกาสซื้อขาวแตนท่ีมีบรรจุภัณฑดังกลาวขางตน แตนักทองเท่ียวในตัว
อยางสวนใหญซื้อสินคาในรานจํ าหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานและซื้อขาวแตนท่ีมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑท่ีสวยงามจากจังหวัดลํ าปาง จึงมีเพียงรอยละ 6 ของจํ านวนตัวอยางท่ีแนะนํ าใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ
ใหดีขึ้น อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีนาสนใจมากจากขอแนะนํ าเพ่ิมเติมคือควรมีการระบุวันหมดอายุ และราย
ละเอียดสวนประกอบของอาหารและอ่ืนๆ ไวท่ีบรรจุภัณฑใหชัดเจน

ขอเสนอแนะในดานอ่ืนท่ีควรรับฟงคือ กล่ินหืนซึ่งอาจเปนเพราะสินคาไมใหมหรือบรรจุภัณฑไม
สามารถเกบ็รักษาความสดไวไดนานพอ มีผูซื้อระบุใหดูแลเร่ืองความสะอาดจากฝุนในขณะผลิต (การตาก) สวน
รสชาติน้ันมผูีเสนอวาบางสูตรหวานเกินไป ไมกรอบ และบางรายพบวาขาวแข็งเกินไป นอกจากน้ีมีการเสนอแนะ
ใหผลิตขาวแตนท่ีมีรสชาติหลากหลายมากขึ้นและทํ าใหมีขนาดเล็กพอคํ า ซึ่งจะทํ าใหนารับประทานมากข้ึนดวย

5. กระเทียมดอง กระเทียมดองเปนสินคาท่ีมักถูกใชประกอบการปรุงอาหารโดยท่ัวไปมากกวาใช
บริโภคทันที จากตัวอยางท่ีทํ าการสํ ารวจพบวา กระเทียมดองถูกจัดไวในอันดับท่ี 11 ของผูบริโภคเชียงใหม และ
อยูในกลุมสุดทายท่ีนักทองเท่ียวสนใจซื้อ (นักทองเท่ียวในตัวอยางน้ีมีสัดสวนท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินและรถสวน
ตวัคอนขางสูง จงึไมนิยมซื้อกระเทียมดองเปนของฝากเหมือนกับนักทองเท่ียวซึ่งเดินทางมาเปนคันรถ) ผูบริโภค
เชยีงใหมและนักทองเท่ียวท่ีไมเลือกซื้อ มีสัดสวนรอยละ 24 และ 36 ของจํ านวนตัวอยางตามลํ าดับ  ผูท่ีซื้อและ
เห็นวาดพีอรับไดถึงดี และไมตองปรับปรุง มีรอยละ 37 และ 24 ของผูซื้อในทองถิ่นและนักทองเท่ียว (หรือคิดเปน
รอยละ 48 และ 37 ของผูท่ีเลือกซื้อของแตละกลุม)

ผูซือ้สวนท่ีเหลืออยู (รอยละ 52 และ 63) เสนอใหมีการปรับปรุงในดานตางๆ คือ
(1)   ใหปรับปรุงลักษณะบรรจุภัณฑ (รอยละ 18 และ 14 ของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียวท่ี

เลือกซือ้) โดยแนะใหบรรจุในขวดแกวท่ีปดไดสนิทไมมีน้ํ าร่ัวไหลและระบุวันหมดอายุใหชัดเจน
(2) ใหมกีารลางหัวกระเทียมใหสะอาด ซึ่งความสะอาดไดรับความสนใจรองลงมา โดยผูซื้อกลาววาไม

แนใจในความสะอาด
(3)  ใหปรับปรุงรสชาติไมใหหวานเกินไป (บางรายระบุวาหวานคลายรสของขัณฑสกร) ควรปรับปรุงรส

ชาตใิหมมีาตรฐาน บางรายกลาววามีการใสหัวน้ํ าสมมากเกินไป และไมควรใสสีหรือใชสารฟอกสี นอกจากน้ี
บางรายพบวากระเทียมน่ิมไมกรอบ
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6. เตาเจ้ียว ผูบริโภคเชยีงใหมและนักทองเท่ียวท่ีไมเลือกซื้อเตาเจี้ยวมีรอยละ 38 และ 51 ของจํ านวน
ตวัอยางท้ังหมดตามลํ าดับ ท้ังน้ีดวยเหตุผลเดียวกับกระเทียมดอง สํ าหรับนักทองเท่ียวแลวความจํ าเปนท่ีจะซื้อ
เตาเจีย้วเปนของฝากจะนอยกวากระเทียมดองมาก เน่ืองจากเตาเจี้ยวเปนสินคาท่ีสามารถหาซื้อไดท่ัวไป

ผูท่ีซือ้และเห็นวาควรมีการปรับปรุงไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงในดานตาง ๆ คือ
(1) ควรปรับปรุงในดานความสะอาด (รอยละ 26 ของตัวอยาง หรือรอยละ 30 ของผูซื้อเตาเจี้ยว) ซึ่ง

ถือเปนขอแนะนํ าท่ีสํ าคัญท่ีสุดของเตาเจี้ยวเพราะผูซื้อคิดวากระบวนการผลิตอาจจะไมสะอาด และไมกลาซื้อ
เพราะกลัวความสกปรกและเกรงวาเชื้อราจะทํ าใหมีกล่ิน

(2) ใหระบุแหลงผลิตและวันท่ีผลิตไวท่ีบรรจุภัณฑ ควรปรับปรุงบรรจุภัณฑใหดูดี นาซื้อ และมีหลาย
ขนาดใหเลือกซื้อ ควรใชขวด กระปุก หรือแกวเปนบรรจุภัณฑและไมควรใสปบ ผูบริโภคท่ีทราบวาเตาเจี้ยวท่ีรับ
ประทานเคยบรรจุในปบจะไมกลารับประทาน

(3) ควรปรับปรุงเร่ืองกล่ินและสี ใหนารับประทาน เน่ืองจากบางรายเห็นวาเตาเจี้ยวมีสีคล้ํ า และกล่ิน
ไมหอมดวยเหตุผลดังกลาวขางตน

7. นํ้ าพริก  น้ํ าพริกท่ีผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียวนิยมซื้อคือ น้ํ าพริกหนุม แตในสวนของผูผลิต
ท่ีโครงการวจิยัทํ าการศึกษามักเปนน้ํ าพริกแหงไดแก น้ํ าพริกลาบ น้ํ าพริกแกง และน้ํ าพริกตาแดง อยางไรก็ตาม
ขอแนะนํ าเกี่ยวกับน้ํ าพริกหนุมนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑของผูสนใจ จึงไดนํ ามาเสนอไวในท่ีน้ี
ดวย

ผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียวรอยละ 28 และ 27 ไมไดเลือกซื้อน้ํ าพริกหนุม และสัดสวนผูไมซื้อ
น้ํ าพริกแกง  น้ํ าพริกลาบ และน้ํ าพริกตาแดงหรือน้ํ าพริกเผา สูงถึงรอยละ 60 � 80 ดวยเหตุผลท่ีวาน้ํ าพริกเหลาน้ี
เปนเคร่ืองปรุงมากกวาท่ีจะเปนอาหารพรอมรับประทานอยางเชนน้ํ าพริกหนุม ผูบริโภคเชียงใหมรอยละ 17 และ
นักทองเท่ียวรอยละ 25 ของตัวอยาง (หรือรอยละ 23 และ 35 ของผูซื้อแตละกลุม) เห็นวาผลิตภัณฑน้ํ าพริกหนุม
ดพีอยอมรับไดจนถึงไมตองปรับปรุง สวนท่ีเห็นวายังตองปรับปรุงน้ันใหความสํ าคัญตอบรรจุภัณฑ ความสะอาด 
และความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี

(1) ดานบรรจุภัณฑ  ควรมกีารบรรจุน้ํ าพริกหนุมในกระปุกหรือขวดใหมิดชิด ผูซื้อหลายรายแนะใหมี
บรรจภัุณฑท่ีสวยงามดวย แตโดยท่ัวไปตองการใหพัฒนาบรรจุภัณฑ ท้ังน้ีเพราะน้ํ าพริกหนุมเกือบท้ังหมดบรรจุ
ในถุงพลาสติก โดยตักขายหรือบรรจุในถุงพลาสติกรัดดวยยางรัด และท่ีดีขึ้นมีฉลากระบุชื่อรานเทาน้ัน ใน
ปจจบัุนมผูีขายนอยรายท่ีใสขวดจํ าหนาย สวนน้ํ าพริกชนิดอ่ืนๆ ก็ไดรับคํ าแนะนํ าใหบรรจุกระปุกหรือขวดใหสวย
งามขึน้ ท่ีสํ าคญัคือบรรจุภัณฑของน้ํ าพริกทุกชนิดควรระบุวันหมดอายุและวิธีเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุผลิตภัณฑไว
ดวย

(2) ดานความสะอาด ผูซือ้ท้ัง 2 กลุม ใหความสํ าคัญตอความสะอาดเปนอันดับท่ีสอง ซึ่งความ
สะอาดในท่ีน้ีแยกจากความสะอาดอันเกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม ในสวนน้ีผูซื้อเนนถึงความสะอาด
ระหวางการผลิตท่ีจํ าเปนตองมีการปดใหมิดชิดเพ่ือปองกันแมลงวัน และการปนเปอนจากฝุนละออง ฯลฯ ผูผลิต
ควรระมัดระวงัไมใหพริกไหมเกินไป และควรแกะเปลือกพริกออกใหดูสะอาดพิถีพิถันมากขึ้นดวย นอกจากน้ีผูซื้อ
ยงัเนนความปลอดภัย เชน การไมใชสารกันบูด และตองการใหมีการรับรองจากสาธารณสุข
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(3) ในดานรสชาติ  กล่ิน และสี ผูซื้อมีขอเสนอแนะใหลดความเผ็ด (ดังน้ันจึงควรแบงเปนชนิดเผ็ดมาก 
และเผ็ดนอย) และเสนอใหผูผลิตบางรายปรับปรุงกล่ินใหหอมข้ึนและไมควรใสสี (ในน้ํ าพริกแกง)

8. มะมวงดอง และมะมวงแชอิ่ม มะมวงดองและมะมวงแชอ่ิมจัดอยูในอันดับท่ี 9 ท่ีผูซื้อเชียงใหม 
ใหความนิยม แตไมไดรับการเสนอชื่อโดยนักทองเท่ียววาเปนสินคาท่ีนิยม จากจํ านวนตัวอยางท้ังหมดพบวา 
รอยละ 32 ของผูบริโภคเชียงใหม และรอยละ 46 ของนักทองเท่ียวท่ีไมเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ี แตเปนท่ีนาสนใจวา
เพียงรอยละ 15 � 20 ของตัวอยางท่ีเห็นวาไมตองปรับปรุง ซึ่งเปนสัดสวนท่ีตํ่ ากวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีไดกลาวมาแลว

สํ าหรับผูท่ีซือ้และเสนอแนะใหมีการปรับปรุงน้ันมุงเนนในเร่ืองของสีถึงรอยละ 21 ของจํ านวนตัวอยาง 
(หรือรอยละ 30 ของผูท่ีเลือกซื้อ ท้ัง 2 กลุม) โดยแนะนํ าไมใหใสสีจัดเกินไป หรือควรใชสีธรรมชาติ

ในดานรสชาต ิผูซื้อเห็นวามะมวงดองหรือมะมวงแชอ่ิมน้ันผูซื้อใหความสํ าคัญรองจากสี และรสชาติท้ัง
สองกลุม โดยเห็นวาควรมีการบรรจุใหดูสวยงามกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ซึ่งบอยคร้ังดูเกาและมีฝุนจับไมนาซื้อ

ความสะอาดไดรับความสํ าคัญใกลเคียงกับบรรจุภัณฑ ท้ังน้ีเพราะผูซื้อมีความกังวลในเร่ืองความ
สะอาดในระหวางการผลิตและเกรงวาจะมีการใชสารกันบูด

9. สมุนไพร  สมุนไพร ในท่ีน้ีแบงเปน 3 ประเภท คือ (ก.) สมุนไพรสํ าเร็จรูป (ข.) สมุนไพรอบแหง และ              
(ค.) น้ํ าสมุนไพร ประเภทแรกคือสมุนไพรพรอมดื่มชนิดผง ไดแก ขิงผง เกกฮวยผง ดอกคํ าฝอยผง เปนตน สวน
สมนุไพรอบแหง หมายถึง เกกฮวย หรือดอกคํ าฝอยแหง ฯลฯ สวนน้ํ าสมุนไพร หมายถึง เคร่ืองดื่มท่ีไดจาก
สมนุไพรเหลาน้ีพรอมดื่มท่ีบรรจุถุง ขวด หรือกระปอง ผูบริโภคเชียงใหม รอยละ 48 39 และ 56 ไมเลือกซื้อ
สมนุไพร 3 ประเภทน้ีตามลํ าดับ ในขณะท่ีนักทองเท่ียวไมเลือกซื้อในสัดสวนรอยละ 68 53 และ 75 ตามลํ าดับ 
สัดสวนของตัวอยางท่ีเห็นวาไมตองปรับปรุงมีสูง คือ ระหวางรอยละ 25 � 30 ของตัวอยางผูบริโภคเชียงใหม และ
ระหวาง 15 � 27 ของตัวอยางนักทองเท่ียว สัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีใหขอแนะนํ ามีเพียงรอยละ 20 ของตัว
อยาง สํ าหรับสมุนไพรอบแหง และรอยละ 15 สํ าหรับสมุนไพรสํ าเร็จรูปเทาน้ัน สวนผูบริโภคเชียงใหม มีผูใหขอ
เสนอแนะรอยละ 30 ของตัวอยางสํ าหรับสมุนไพรอบแหง และรอยละ 27 สํ าหรับสมุนไพรสํ าเร็จรูป

สมนุไพรอบแหงน้ัน มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงถุงบรรจุภัณฑ โดยควรระบุสรรพคุณใหชัดเจน (แตไม
ควรโฆษณาสรรพคุณเกินจริง) แนะนํ าวิธีรับประทาน และมีการรับรองจากสาธารณสุข เฉพาะดอกคํ าฝอยมีผูซื้อ
บางรายระบุวาไมแนใจในความสะอาดเน่ืองจากไมสามารถลางดอกคํ าฝอยกอนนํ าไปใชได

สํ าหรับสมนุไพรสํ าเร็จรูป (สมุนไพรพรอมดื่มชนิดผง) น้ัน มีขอแนะนํ าเพ่ิมเติมคือควรลดความหวานลง
และไมควรผสมอยางอ่ืนซึ่งทํ าใหละลายไดยาก สวนสมุนไพรอบแหงพรอมดื่มชนิดชง (ชาสมุนไพร) พบวาถุงชามี
คณุภาพไมดีทํ าใหชาละลายไมดีเทาท่ีควร

10. ปลาสม  ปลาสม (และปลาสมฟก) ไดรับความนิยมจากผูบริโภคเชียงใหมในอันดับสุดทายของ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน และไมติดลํ าดับความนิยมของนักทองเท่ียวในตัวอยาง สัดสวนของผูซื้อท้ัง 2 
กลุม ท่ีระบุวาไมเลือกซื้อสินคาชนิดน้ีมีรอยละ 50 และ 54 ของจํ านวนตัวอยางตามลํ าดับ (สํ าหรับปลาสมฟกจะ
มสัีดสวนผูไมซื้อสูงกวาคือประมาณรอยละ 85 และ 90) และสัดสวนของตัวอยางท่ีเห็นวาไมตองปรับปรุงมีรอย
ละ 15 ของท้ัง 2 กลุม (หรือรอยละ 30 ของผูเลือกซื้อ) กวารอยละ 33 ของนักทองเท่ียว และรอยละ 20 ของผู
บริโภคเชยีงใหมท่ีเลือกซื้อปลาสม เสนอแนะในดานความสะอาด ซึ่งเปนขอเสนอแนะท่ีผูซื้อท้ัง 2 กลุม ใหน้ํ าหนัก
มากกวาเร่ืองอ่ืนๆ ท้ังน้ีโดยไมมีรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับความสะอาด (เน่ืองจากผูซื้อไมทราบกระบวนการผลิต) 



43

แตคงเปนเพราะความไมแนใจวาจะสะอาดหรือไม โดยดูจากบรรจุภัณฑและลักษณะของผลิตภัณฑ และกลัว
พยาธิท่ีอาจติดมากับปลาสมดวย

ในดานผลิตภัณฑน้ัน มีขอเสนอแนะใหมีการบรรจุท่ีมิดชิดและนาดูชวนซื้อ ในปจจุบันปลาสมถูกบรรจุ
ในถุงพลาสติก ซึ่งมีรายละเอียดพิมพไวนอกถุงซึ่งมักเลอะเลือนและแลดูไมสวยงาม ตลอดจนทํ าใหผลิตภัณฑ
อาจดไูมสะอาดดวย ผูซื้อบางรายจึงแนะนํ าใหบรรจุขวดแกวซึ่งจะทํ าใหสวยงามข้ึนและแกปญหาความรูสึกขาง
ตนได นอกจากน้ีผูซื้อบางรายมีความเห็นวารสชาติปลาสมไมแนนอน บางครั้งเปรี้ยวจัด ดังน้ันจึงเสนอแนะวาผู
ผลิตควรมีวิธีแกปญหาน้ีซึ่งอาจทํ าไดโดยระบุวันท่ีผลิต และวันท่ีควรรับประทานไวท่ีบรรจุภัณฑเพ่ือชวยใหผู
บริโภคไดรับประทานปลาสมดวยรสชาติตามท่ีผูบริโภคตองการ ผูบริโภคแนะนํ าใหแกไขเร่ืองกล่ิน ซึ่งอาจเหม็น
คาว หรือมกีล่ินหืน และแนะนํ าวาไมควรใสสารท่ีอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคและควรทํ าใหผลิตภัณฑมีสีท่ีสวย
งามนาซื้อมากข้ึน

11.  ผลติภัณฑอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑท้ัง 10 ชนิดขางตนแลว ผูซื้อยังไดใหขอคิดเห็นสํ าหรับ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ไดแก แหนม ลํ าไยอบแหง กะละแม ผลไมอ่ืนๆ ดองและแชอ่ิม ขาวเกรียบ กลวย
ฉาบ ขาวซอยตัด ผลิตภัณฑน้ํ าพริกในบางลักษณะ และปลาสมฟก ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสํ าหรับ
ผลิตภัณฑเหลาน้ีไดนํ าเสนอไวในภาคผนวก ค.

3.4  ลกัษณะของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอทัศนะในการเสนอแนะการปรับปรุงผลิตภัณฑ

ผูบริโภคใหขอเสนอแนะหลายประการเก่ียวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอผู
ผลิตและตอการพัฒนาตลาดในอนาคต แตสํ าหรับการกํ าหนดกลยุทธการตลาดแลวผูผลิตจํ าเปนตองทราบให
ชัดเจนยิ่งขึ้นวา การปรับปรุงผลิตภัณฑในดานใดดานหน่ึงน้ันจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมใด 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ใครคือกลุมเปาหมาย และกลุมเปาหมายมีลักษณะอยางไร

ขอมูลในตารางท่ี 3.3  ชีใ้หเห็นวาผูบริโภคท้ัง 2 กลุม (ผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียว) เสนอใหมี
การปรับปรุงเกี่ยวกับลักษณะประกอบหรือลักษณะเสริมของสินคามากกวาลักษณะภายในของผลิตภัณฑ (สี 
กล่ิน และรสชาติ) เน่ืองจาก สี กล่ิน และรสชาติน้ัน เปนรสนิยมเฉพาะบุคคล ซึ่งแตกตางกันไป (การปรับปรุงให
ถูกปากผูซื้อกลุมหน่ึง อาจไมเปนท่ีถูกปากของอีกกลุมหน่ึง) และไมเกี่ยวของกับคุณภาพของสินคา ลักษณะ
ประกอบท่ีสํ าคญั คือ ลักษณะบรรจุภัณฑ ความสะอาดและความปลอดภัย ดังน้ันคํ าจํ ากัดความของตัวแปร (Y) 
ในสมการ (2) จึงหมายถึง ความเห็นของผูบริโภคท่ีตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพดานบรรจุภัณฑและความ
สะอาดปลอดภัย เรียกวา 1Y และ 2Y  เมือ่ตองการใหปรับปรุงดานบรรจุภัณฑอยางเดียว
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)ie,TOUR,FTASTE,FLEX,4OC,3OC,2OC,1OC,AGE,EDU,3L,2L,1L,INC(fiY = ���..(2)

 เมื่อ  i  คอื สินคาแตละชนิดในที่น้ีเลือกวิเคราะหเฉพาะสินคาหลักคือ ไสอ่ัว หมูยอ และแคบหมูเทาน้ัน
สํ าหรับค ําจ ํากัดความของตัวแปรอธิบายอ่ืน ๆ คาสถิติของตัวแปรเหลาน้ี (คาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)) และคาสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ (correlation) เสนอไวในภาคผนวก ข.

 ไสอั่ว

การวเิคราะหแบบจํ าลองในสมการท่ี 2 สํ าหรับไสอ่ัวน้ีไดมีการทดลองโดยใชหลายแบบจํ าลองดวยกัน 
เพ่ือหาแบบจํ าลองท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายความนาจะเปน (probability) ของการท่ีผูบริโภคตองการใหปรับปรุง
ผลิตภัณฑ

ตวัแปรตาม Y  ถกูนิยามเปน 2 แบบ คือ
1Y = ความตองการใหปรับปรุงบรรจุภัณฑ ความสะอาดและความปลอดภัย
2Y = ความตองการใหปรับปรุงบรรจุภัณฑอยางเดียว

การวเิคราะหแบบจํ าลองในสมการท่ี 2 มีลักษณะเปน logit model  โดยใชโปรแกรม  LIMDEP  ใหผล
ดังน้ี

(1) เมือ่มกีารรวมตวัอยางผูบริโภคท้ังสองกลุม (เชียงใหมและนักทองเท่ียว) เขาดวยกัน แบบจํ าลอง
สามารถพยากรณความตองการใหปรับปรุงและไมปรับปรุงบรรจุภัณฑ ความสะอาดและความปลอดภัย ( 1Y ) ได
ถกูตองรอยละ 67 ตัวแปรสํ าคัญท่ีมีผลตอโอกาสความนาจะเปนท่ีผูบริโภคตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ มี
เพียง 2 ตัวคือ รสนิยมในการซื้ออาหารราคาแพง (FTASTE) และการเปนนักทองเท่ียวจากตางจังหวัด (TOUR)
(ตารางท่ี 3.4 คอลัมน รวม ( 1Y ))

(2)  สํ าหรับตัวอยางผูบริโภครวมท้ังสองกลุมท่ีตองการปรับปรุงเฉพาะบรรจุภัณฑ ( 2Y ) น้ัน แบบ
จ ําลองสามารถพยากรณความตองการใหปรับปรุงผลิตภัณฑ (และไมปรับปรุง) อยางถูกตองรอยละ 75  และ
แบบจ ําลองน้ีมรีะดับความเชื่อมั่นสูงกวาแบบจํ าลองท่ีตองการใหปรับปรุงบรรจุภัณฑ ความสะอาด และความ
ปลอดภัยของไสอ่ัว ( 1Y )

สํ าหรับปจจยัท่ีสงผลตอโอกาสความนาจะเปนของความตองการใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ ( 2Y ) ได
แก รูปแบบการใชชีวิตดวยการเท่ียวตางจังหวัด ( 2L ) รสนิยมในการซื้ออาหารราคาแพง (FTASTE) อายุของผู
บริโภค (AGE) และระดับการศึกษา (EDU) ตวัแปรท้ังหมดน้ีมีผลตอการเพ่ิมโอกาสท่ีผูบริโภคจะตองการใหมีการ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑของไสอ่ัว

ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไมมีสวนในการกํ าหนดความนาจะเปนน้ี ไดแก ตัวแปรอาชีพ (OC) ความยืดหยุนในรส
นิยมอาหาร (FLEX) รายไดของครัวเรือน (HINC) และรายไดสวนตัว (INC) รูปแบบการใชชีวิตในลักษณะอ่ืน ๆ  
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(การชอบอยูกับบาน ชอบกีฬา ฯลฯ) ตลอดจนสัดสวนของการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบาน (RATIO) ซึง่ตัวแปร
เหลาน้ีไมปรากฏวามีผลตอ 1Y ดวยเชนกัน

สํ าหรับการเปนผูบริโภคจากจังหวัดอ่ืน หรือการเปนนักทองเท่ียว (TOUR) น้ันไมไดมีผลแตกตางไปจาก
การเปนผูบริโภคชาวเชียงใหม ซึ่งในที่น้ีหมายความวา ผูบริโภคท้ังสองกลุมไมมีความแตกตางกันในเร่ืองความ
ตองการใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑไสอ่ัวหรือไมน่ันเอง

(3) เน่ืองจากความตองการใหมีการปรับปรุงเฉพาะบรรจุภัณฑ ( 2Y ) มคีวามชดัเจนมากกวาความ
ตองการใหมีการปรับปรุงรวมท้ัง 3 ดาน ( 1Y ) เพ่ือใหเกดิความชัดเจนยิ่งข้ึนจึงไดทดลองหาแบบจํ าลองท่ีดีท่ีสุด
สํ าหรับอธบิายโอกาสความนาจะเปน สํ าหรับความตองการใหมีการปรับปรุงเฉพาะบรรจุภัณฑ ( 2Y ) ตอไป โดย
แยกวเิคราะหกลุมผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียว ดังผลปรากฏในคอลัมนผูบริโภคเชียงใหม ( 2Y ) และนัก
ทองเท่ียว ( 2Y ) ตามลํ าดับ

ผลการวิเคราะหสรุปไดวา แบบจํ าลองของผูบริโภคมีความชัดเจนในการอธิบายและพยากรณความ
ตองการใหมกีารปรับปรุงบรรจุภัณฑ โดยมีตัวแปรสํ าคัญ คือ การชอบใชเวลาวางในการเท่ียวตางจังหวัด  ( 2L ) 
และรสนิยมท่ีซื้ออาหารราคาแพง (FTASTE) สํ าหรับนักทองเท่ียวและระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวไมมีความ
ชดัเจนในการอธิบายความตองการใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ

(4) ผลสรุปจากการวิเคราะหแบบจํ าลองของไสอ่ัวชี้ชัดวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบอยางเหนียวแนนตอ
ความตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ คือการท่ีผูบริโภคชอบใชชีวิตโดยใชเวลาวางในการทองเท่ียวตาง
จงัหวัด ( 2L ) การทีผู่บริโภคมีลักษณะชอบการเดินทางไปตางจังหวัดน้ี ทํ าใหผูบริโภคมีโอกาสและประสบการณ
ในการพบเห็นสินคาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น มีการเปรียบเทียบลักษณะผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของทอง
ถิน่ตาง ๆ มากขึ้น จึงใหขอเสนอแนะหรือมีความตองการใหปรับปรุงผลิตภัณฑมากขึ้นดวย เมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการใชชวีติแบบอื่น ๆ การชอบทองเท่ียวเดินทางตางจังหวัด ทํ าใหเพ่ิมโอกาสความตองการใหมีการปรับ
ปรุงบรรจุภัณฑประมาณ 0.252 (รอยละ 25.2 โดยดูไดจาก marginal effect ของตัวแปรในแบบจํ าลองท่ีมีนัย
สํ าคัญ)

ปจจยัท่ีมผีลตอการเพ่ิมโอกาสความตองการใหปรับปรุงบรรจุภัณฑท่ีสํ าคัญ รองลงมาคือ การมีรสนิยม
ในการบริโภคอาหารราคาแพง การเปล่ียนแปลงของรสนิยม 1 คะแนน ทํ าใหโอกาสท่ีจะใหมีการปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 0.3 ถึง 0.6 ถาคะแนนรสนิยมสามารถเพ่ิมไดจากระดับเฉล่ีย (ประมาณ 60) เปน 90 จะทํ าใหโอกาสท่ี
ตองการปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 9 ถึงรอยละ 18 (ท้ังน้ีพิจารณาเฉพาะแบบจํ าลองท่ีตัวแปรน้ีมีความสํ าคัญ
ตามนัยทางสถิติเทาน้ัน)

การทีป่จจยัดานประชากร ( เชน อายุ อาชีพ เพศ การศึกษา และขนาดของครอบครัว) ไมมีความสํ าคัญ
ตอการกํ าหนดสวนการตลาด (Market segment)  น้ันไมใชส่ิงเกินความคาดหมาย Richards (2000: 181,185)
กลาววา ไมจํ าเปนเสมอไปท่ีตัวแปรประชากรจะมีผลตอการกํ าหนดสวนการตลาด ซึ่งตรงกับขอสรุปของ
Lehmann and Winer (1991: 90)  แตกระน้ันผลการวิจัยของ Richards (2000)  กลับพบวา ขนาดของครอบ
ครัว การศึกษา และอายุ (ในบางกรณี) เปนปจจัยท่ีมีความสํ าคัญในการเลือกซื้อแอบเปลพันธุตาง ๆ สวนแบบ
อยางการใชชวีิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อและกํ าหนดสวนตลาดไดดีกวา (Lehmann and Winer,
1991 ; Crawford, 1997)
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แคบหมูและหมูยอ

เน่ืองจากแบบจํ าลองโลจิตของแคบหมูไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติอยางเพียงพอจึงไมนํ าผลการวิเคราะห
มาเสนอในท่ีน้ี

สํ าหรับหมยูอน้ันผูบริโภครวมสองกลุม (ผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียว) ท่ีนํ ามาวิเคราะหสมการที่ 
2 มจี ํานวน 226 ตัวอยาง (ซึ่งมีขอมูลครบถวน) เปนผูท่ีตองการใหมีการปรับปรุงดานบรรจุภัณฑ ความสะอาด 
และความปลอดภัยของอาหาร ( 1Y ) รวม 93 ราย (รอยละ 41.2) และไมตองการปรับปรุง 133 ราย (รอยละ 
58.8) สํ าหรับตวัอยางผูบริโภคเชียงใหม จํ านวน 132 ราย แบงเปนผูท่ีตองการปรับปรุง 57 ราย (รอยละ 43.2) 
และไมตองการปรับปรุง 75 ราย (รอยละ 56.8) สวนตัวอยางนักทองเท่ียว แบงเปน 36  ราย (รอยละ 38.3) และ 
58 ราย (รอยละ 61.7) ตามลํ าดับ

ผลการวเิคราะหสมการที่ 2 ในภาพรวม พบวาความสามารถในการพยากรณของแบบจํ าลองหมูยอดี
กวาแบบจ ําลองของไสอ่ัวเล็กนอย คือ อยูระหวางรอยละ 61-69 จากการวิเคราะหสํ าหรับตัวอยางผูบริโภครวม
ท้ังสองกลุม พบวาสัดสวนการบริโภคอาหารพ้ืนบาน (RATIO) และอายุ (AGE) มบีทบาทตอความตองการใหมี
การปรับปรุงผลิตภัณฑ สวนรายไดของครอบครัวมีความสํ าคัญเชนกันแตในระดับความเชื่อมั่นเพียง รอยละ 89 
(ตารางท่ี 3.5)

การทีผู่บริโภคมีอายุสูงขึ้นจากชวง 35 เปนสูงกวา 35  ป ทํ าใหโอกาส (probability) การปรับปรุงมีเพ่ิม
ขึน้ 0.121 และการท่ีสัดสวนของคาใชจายสูงข้ึน เชน จากรอยละ 20 เปนรอยละ 21 ทํ าใหโอกาสความนาจะเปน
ท่ีจะใหมกีารปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 0.004 ในขณะท่ีการเพ่ิมของรายไดของครอบครัวจากชวง 35,000 บาทตอเดือน
หรือตํ่ ากวาถึงสูงกวา 35,000 บาทตอเดอืน ทํ าใหโอกาสความนาจะเปนเพ่ิมขึ้น 0.113 ผลเหลาน้ีแสดงวาถาผู
บริโภคเพ่ิมสัดสวนการบริโภคอาหารพ้ืนบานจากคาเฉล่ียรอยละ 20.14 เปนรอยละ 40  โอกาสท่ีจะเรียกรองใหมี
การปรับปรุงจะเปล่ียนจาก 0.5345 เปน 0.6139  ซึ่งไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยดานอายุ

รูปแบบการใชชวีิตไมวาจะเปนไปในรูปแบบใด (ชอบทองเท่ียวตางจังหวัดหรือชอบอยูกับบานและ
อ่ืน ๆ) ไมมผีลตอความตองการใหปรับปรุงผลิตภัณฑของหมูยอแตอยางใด ซึ่งเปนผลท่ีสอดคลองกับกรณีของไส
อ่ัวเมือ่มกีารพจิารณาความตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑหลาย ๆ อยางรวมกัน ( 1Y )

ในแบบจ ําลองของผูบริโภคเชียงใหมมีปจจัยท่ีสํ าคัญ คือ การมีรสนิยมบริโภคอาหารราคาแพง แตใน
สวนของนักทองเท่ียว พบวาสัดสวนคาใชจายอาหารพ้ืนบานกลับมีความสํ าคัญอยางมีนัยสํ าคัญมากกวา ท้ังน้ี
ยอมเปนท่ีเขาใจไดเน่ืองจากนักทองเท่ียวสวนใหญมาจากกรุงเทพฯ รสนิยมการบริโภคอาหารราคาแพงของตัว
อยางคอนขางใกลเคียงกัน (cv = 0.33 ) และใกลเคียงกับตัวอยางผูบริโภคเชียงใหม (cv = 0.32) ในทางตรงขาม
สัดสวนการบริโภคอาหารพ้ืนบานของตัวอยางผูบริโภคเชียงใหมมีเกือบทุกระดับ (cv = 0.76)  ในขณะท่ีมีตัว
อยางของนักทองเท่ียวสวนมากมีการบริโภคอาหารพ้ืนบานดวยสัดสวนคอนขางตํ่ า และตัวอยางบางสวนเทาน้ัน
ท่ีมีสัดสวนการบริโภคสูง (cv = 1.36)
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ตารางที่ 3.4  คาสมัประสิทธิ์ในแบบจํ าลองโลจิตของไสอั่ว
variable รวม ( 1Y )1/ รวม ( 2Y )2/ ผูบริโภคเชียงใหม( 2Y ) นักทองเที่ยว ( 2Y )

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

constant -2.7221 **
(-2.133)4/

-0.642**
(-2.112)

-4.875***
(-3.487)

-0.880***
(-3.674)

-5.568***
(-3.595)

-1.026***
(-3.933)

-6.248***
(-2.588)

-1.064***
(-2.868)

L 2 0.5752
(1.336)

0.135
(1.339)

0.860**
(2.379)

0.155**
(2.397)

1.3677***
(2.763)

0.252***
(2.767)

0.401
(0.715)

0.068
(0.719)

FLEX -0.0023
(-0.075)

-0.541E-03
(-.075)

0.0028
(0.104)

0.516E-03
(0.104)

0.0356
(0.935)

0.007
(0.936)

-0.028
(-0.620)

-0.004
(-0.622)

F TASTE 0.0168**
(1.991)

0.004**
(1.988)

0.0163*
(1.895)

0.295E-02*
(1.922)

0.0312***
(2.681)

0.006***
(2.818)

-0.002
(.164)

0.362E-03
(0.164)

AGE 0.0102
(0.536)

0.002
(0.536)

0.0323*
(1.812)

0.584E-02*
(1.818)

0.033
(1.502)

0.006
(1.502)

-0.0355
(1.420)

0.606E-02
(1.430)

HINC 3/ - - -0.837E-05
(-0.856)

-0.151E-05
(-0.858)

-0.1656E-04
(-1.189)

-0.305E-05
(-1.201)

0.84E-05
(0.551)

0.144E-05
(0.552)

INC 0.1836E-04
(0.366)

0.433E-05
(0.366)

- - - - - -

EDU 0.0694
(1.343)

0.016
(1.346)

0.1388***
(2.533)

0.025***
(2.590)

0.074
(1.294)

0.013
(1.311)

0.214*
(1.649)

0.036*
(1.727)

RATIO - - -0.065
(-0.184)

-0.012
(-0.184)

-0.278
(-0.655)

-0.051
(-0.656)

0.937
(1.478)

0.159
(1.501)

TOUR -0.6263*
(-1.696)

-0.147*
(-1.699)

-0.164
(-0.466)

-0.029
(-0.466)

- - - -

L1 -0.2909
(-0.741)

-0.069
(-0.741)

- - - - - -

L 3 -0.5847
(-0.777)

-0.137
(-0.777)

- - - - - -

4L 0.7833
(0.676)

0.185
(0.677)

- - - - - -

1OC 0.2586
(0.265)

0.061
(0.265)

-0.996
(-1.039)

-0.180
(-1.043)

- - - -

2OC 0.5379
(0.519)

0.126
(0.518)

-0.789
(-0.801)

-0.143
(-0.802)

- - - -
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
variable รวม ( 1Y )1/ รวม ( 2Y )2/ ผูบริโภคเชียงใหม( 2Y ) นักทองเที่ยว ( 2Y )

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

3OC 1.3681
(1.349)

0.323
(1.349)

0.2014
(0.211)

0.036
(0.211)

- - - -

4OC 1.081
(1.064)

0.255
(1.063)

-0.2337
(-0.227)

-0.042
(-0.227)

- - - -

N observation
Significance level
Prediction accuracy

164
0.0637

67.00 %

234
0.005

74.78 %

143
0.002

76.92 %

91
0.382

74.72 %
หมายเหตุ : 1/  รวม ( 1Y ):  ตวัแปรตาม คือ ความตองการใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ  ความสะอาด และความปลอดภัย

  2/  รวม ( 2Y ): ตวัแปรตาม คือ ความตองการใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑอยางเดียว
  3/  หลายกรณี HINC มีความสัมพันธสูงกวา INC
  4/ ตวัเลขในวงเล็บคือ คาสถิติ t

*  นัยสํ าคํญ ณ ระดับ 90 %
**  นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 95 %
*** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 99 % ขึ้นไป
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ตารางที่ 3.5  คาสมัประสิทธิ์ในแบบจํ าลองโลจิตของหมูยอ
ตัวแปร รวม ( 1Y )            ผูบริโภคเชียงใหม ( 1Y ) นักทองเท่ียว ( 1Y )

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

Coefficient
(t-value)

Marginal
Effect

constant -2.1917***
(-3.273)4/

-0.528***
(-3.337)

-2.552***
(-2.799)

-0.624***
(-2.849)

-2.0236**
(-2.079)

-0.473**
(-2.134)

2L 0.1939
(0.558)

0.046
(0.558)

-0.0847
(-0.164)

-0.021
(-0.164)

0.2726
(0.526)

0.064
(0.526)

FLEX 0.0277
(1.046)

0.007
(1.046)

0.0006
(0.016)

0.137E-03
(0.016)

0.0683
(1.484)

0.016
(1.486)

FTASTE 0.0075
(1.102)

0.002
(1.102)

0.0207**
(2.137)

0.005**
(2.143)

-0.0072
(-0.649)

-0.002
(-0.649)

AGE 1/ 0.5026*
(1.654)

0.121*
(1.656)

0.5683
(1.327)

0.139
(1.327)

0.2807
(0.605)

0.065
(0.605)

EDU2/ 0.1263
(0.407)

0.030
(0.407)

0.3409
(0.842)

0.083
(0.842)

0.0286
(0.052)

0.007
(0.052)

HINC 3/ 0.4684
(1.557)

0.113
(1.557)

0.5986
(1.500)

0.146
(1.500)

0.5885
(1.147)

0.137
(1.149)

RATIO 0.0167**
(2.149)

0.004**
(2.150)

0.0038
(0.407)

0.934E-03
(0.407)

0.0463***
(2.729)

0.011***
(2.707)

TOUR 0.0367
(0.114)

0.009
(0.114)

- - - -

N observation
Significance level
Prediction accuracy

226
0.078

64.60 %

132
0.144

61.36 %

94
0.073

69.15 %
หมายเหตุ :  1/   ตัวแปร AGE = 1 เม่ืออายุมากกวา 35 ป, = 0 ถาตํ่ ากวา

2/  ตัวแปร EDU = 1 ปริญญาตรีและสูงกวา , = 0 ถาตํ่ ากวาปริญญาตรี
3/  ตัวแปร HINC = 1 เม่ือรายไดครอบครัวมากกวา 35,000 บาทตอเดือน,= 0 ถาตํ่ ากวา

   4/ ตวัเลขในวงเล็บคือ คาสถิติ t
*  นัยสํ าคํญ ณ ระดับ 90 %
**  นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 95 %
*** นัยสํ าคัญ ณ ระดับ 99 % ขึ้นไป
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สรุป

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการใหปรับปรุงผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน 3 ชนิด ซึ่งเปนสินคา
ประเภทเน้ือและไดรับความนิยมสูงสุดน้ันมีความแตกตางกัน ไสอ่ัวซึ่งเปนสินคาท่ีมีราคาแพงท่ีสุดน้ันมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนกวา
หมยูอ และราคาคอนขางถูกกวา สวนแคบหมูซึ่งไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ไมมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนแมวารอยละเกือบ 80 
ของตัวอยางตองการใหปรับปรุงคุณภาพก็ตาม

การที่กลุมเปาหมายของผูบริโภคไมชัดเจน แสดงวาผูบริโภคท่ัวไปท่ีตองการใหปรับปรุงคุณภาพเพราะเห็นวาควรปรับ
ปรุง โดยไมเลือกวัย ระดับการศึกษา ระดับรายได หรือรูปแบบดํ าเนินชีวิต และแมวาระดับราคาของแคบหมูมิไดสูงมากนัก แตผู
บริโภคกย็งัคาดหวงัใหมีการปรับปรุงคุณภาพในหลาย ๆ ดานอยูน่ันเอง ซึ่งนับวาเปนประเด็นสํ าคัญท่ีจะตองนํ าไปวิจัยและพัฒนา
ตอไปวา การปรับปรุงเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูบริโภคโดยประหยัดตนทุนทํ าไดอยางไร

สํ าหรับไสอ่ัวซึง่มีราคาคอนขางสูงกวาแคบหมูและหมูยอน้ัน ลูกคาเปาหมายท่ีจะตองปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหสอด
คลอง คอื บุคคลท่ีชอบเดินทาง บุคคลมีรสนิยมท่ีจะจายราคาแพง กลุมผูมีอายุ และการศึกษาสูง กลุมเปาหมายอีกกลุมหน่ึงคือ 
ครอบครัวท่ีมกีารบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานมากคอนขางเรียกรองใหมีการปรับปรุงคุณภาพมากดวย(สํ าหรับหมูยอ)

โปรดระลึกวา ตัวอยางผูบริโภคสินคาท้ัง 3 ชนิดน้ีสวนใหญคือ บุคคลเดียวกันเมื่อมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุงผลิต
ภัณฑในดานใดดานหน่ึง สํ าหรับสินคาชนิดหน่ึงนาจะมีความคิดเห็นเชนเดียวกันสํ าหรับสินคาชนิดอ่ืนดวย

3.5  ทศันคติตอการยกระดับตลาดของอาหารแปรรูปพื้นบาน

เพ่ือทราบคานิยมของผูบริโภคท่ีมีตออาหารแปรรูปพ้ืนบานแตละชนิด และทัศนคติตอการยกระดับราคาของอาหารแปร
รูปเหลาน้ี นักทองเท่ียวและผูบริโภคเชียงใหมไดรับการขอรองใหระบุความคิดเห็นวาอาหารแปรรูปตาง ๆ สามารถนํ าไปเสิรฟใน
หองอาหารโรงแรมไดหรือไม และเพราะเหตุใด ผลจากการสอบถามพบวามีอาหารเพียงไมกี่ชนิดท่ีผูบริโภคเชียงใหม และนักทอง
เท่ียวเห็นวาสามารถนํ าไปเสิรฟในรานอาหารของโรงแรมได น่ันคือ ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ และน้ํ าพริกหนุม (ดวยสัดสวนประมาณ 
รอยละ 50-82 ของตัวอยาง) (ตารางท่ี 3.6) สวนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ มีผูบริโภคระบุวาสามารถเสิรฟไดไมถึงคร่ึงหน่ึงของตัว
อยาง ผลิตภัณฑท่ีมีผูเห็นวาเสิรฟไดประมาณ รอยละ 30-40 ของตัวอยางมีเพียง 2 ชนิด คือ แหนม และขาวแตน (รอยละ 32-38 
ของตัวอยาง)
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ตารางที่  3.6  ความคดิเหน็ของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเที่ยวตอการเสิรฟอาหารพื้นบานในหอง
        อาหารในโรงแรม*                                                                                                                  ( รอยละ)

การเสิรฟ
ผูบริโภค นักทองเท่ียวชนิดอาหาร

ไมได ได ไมได ได
ไสอ่ัว
แคบหมู
หมูยอ
ปลาสม
ปลาฟก
มะมวงดอง
กระเทียมดอง
ขาวแตน
น้ํ าพริกแดง
น้ํ าพริกเผา
น้ํ าพริกแกง
น้ํ าพริกลาบ
เตาเจี้ยว
สมุนไพรอบแหง
สมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป
น้ํ าสมุนไพรบรรจุกระปอง
น้ํ าพริกหนุม
แหนม
ผลไมอ่ืนๆ แชอ่ิม/ดอง
ลํ าไยอบแหง
กะละแม
ขาวเกรียบ
กลวยฉาบ
ขาวซอยตัด
น้ํ าพริกออง

3.4
2.7
2.7
8.7
2.7
4.0
4.7
5.4
2.7
2.7
2.7
2.7
3.4
2.0
2.0
2.0
3.4
2.7
2.7
2.7
2.7
-
-
-

2.7

81.2
82.6
55.0
22.8
18.1
20.1
19.5
38.3
22.8
22.1
21.5
20.8
18.8
20.8
21.5
21.5
49.0
32.9
20.1
18.8
18.8

-
-
-

22.1

7.3
5.5
3.6
11.8
5.5
4.5
3.6
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
1.8
2.7
2.7
2.7
3.6
3.6
-
-

71.8
70.0
70.9
26.4
22.7
20.9
22.7
33.6
22.7
22.7
23.6
22.7
22.7
22.7
23.6
23.6
60.0
36.4
22.7
22.7
22.7
25.5
29.1

-
-

หมายเหตุ  :  * ไมรวมผูที่ไมออกความคิดเห็น
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อยางไรกต็ามในทางปฏิบัติ พบวามีโรงแรมระดับดีปานกลางถึงดี  ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพฯ ท่ี
มไีสอ่ัว แคบหมู หมูยอ และน้ํ าพริกหนุม เสิรฟในรายการอาหารบุฟเฟต แนวโนมน้ีอาจเพ่ิมขึ้นเมื่อผูบริโภคมีคา
นิยมในทางบวกเชนน้ี

เหตุผลสํ าคัญท่ีผูบริโภคสนับสนุนวาอาหารแปรรูปพ้ืนบานท่ีตนเห็นวาสามารถเสิรฟในโรงแรมไดคือ 
เปนของทองถิ่น ซึ่งแสดงวาการนํ าความเปนทองถิ่นมาใชในการสงเสริมการขยายตลาดในโรงแรมมีโอกาสท่ีจะ
ทํ าไดท้ังในเชยีงใหม และกรุงเทพฯ ซึ่งโรงแรมตาง ๆ มักจะจัดมุมอาหารประจํ าภูมิภาคเปนคร้ังคราวอยูแลว สวน
เหตผุลอ่ืน ๆ ท่ีรองลงไป คือ การนํ าไปเปนของวางและความนิยมของผูบริโภค

ตอทัศนคติท่ีคิดวา อาหารบางชนิดนํ าไปเสิรฟไมไดน้ันนักทองเท่ียวใหความสํ าคัญตอกล่ินและความ
สะอาดเปนหลัก (ตารางท่ี 3.7)

โดยสรุปแลวพบวา อาหารพื้นบานท่ีเปนท่ีนิยม 4-5 ชนิด สามารถนํ าไปเสิรฟ หรือพัฒนาใหดีขึ้นและนํ า
ไปเสิรฟในโรงแรมได แตอาหารพื้นบานสวนใหญมีลักษณะท่ีไมเหมาะกับการนํ าไปเสิรฟในหองอาหารระดับบน

ตารางที ่3.7  เหตุผลของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเที่ยวตอความเห็นวาสามารถ หรือไมสามารถ
        เสิรฟไดในโรงแรม    (รอยละ)

เหตุผล ผูบริโภคเชียงใหม นักทองเท่ียว
ดานบวก
      เปนของทองถิ่น (เมืองเหนือ)
       ทานเปนของเลน/วางได
       คนนิยมบริโภค/ทานงาย
       รสชาติดี/อรอย
       นักทองเท่ียวใหความสนใจ
       เปนสินคาท่ีมีชื่อเสียง
       อ่ืนๆ

33.3
15.0
14.2
12.5

6.7
4.1
14.2

28.6
24.7
10.4

9.1
5.2
5.2
16.8

จ ํานวนผูตอบ (คน) 120 77
ดานลบ
     ควรปรับปรุงรสชาติ บรรจุภัณฑใหดีกวาน้ี
      กล่ินแรง
      ไมสะอาด
      ควรจัดใหนารับประทานกวาน้ี
      ขึน้กับการยอมรับของผูบริโภค
      ผูบริโภคบางคนไมรูจัก
      อ่ืนๆ

17.1
14.3
14.3
11.4

8.6
-

34.3

-
41.7
16.7

-
-

8.3
33.3

จ ํานวนผูตอบ (คน) 35 24
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บทบาทของฉลากอาหารและยา (อ.ย.)

อาหารแปรรูปพ้ืนบานมักผลิตโดยกรรมวิธีงายๆ โดยใชภูมิปญญาชาวบานและเคร่ืองมือการผลิตท่ีมี
อยู และผลิตในสภาพแวดลอมเทาท่ีผูผลิตจะหาได การผลิตสวนใหญจึงอาจมีขั้นตอนไมเหมาะสม ผูบริโภค
จ ํานวนไมนอยท่ีไมแนใจเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร ดังน้ันจึงจํ าเปนตองหาแหลงอางอิง ฉลาก �อ.ย.� เปนฉลากท่ี
ผูผลิตตองการนํ ามาใชเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจใหแกผูบริโภค และชวยใหสินคาของตนสามารถวางขายในซุปเปอร
มาเกต ซปุเปอรสโตร  และไฮเปอรมาเกตได  ถาความเขาใจของผูผลิตเกี่ยวกับผูบริโภค สํ าหรับฉลาก อ.ย. ถูก
ตอง ผูผลิตกส็ามารถท่ีจะใชเคร่ืองหมาย อ.ย. เปนใบเบิกทางขยายตลาดของตนตอไป ดังน้ันขอความรูดังกลาว
น้ีจงึเปนส่ิงสํ าคัญในการกํ าหนดกลยุทธในดานการพัฒนาผลิตภัณฑในดานความสะอาดและสุขอนามัย

ทัศนคติของผูบริโภคตอความสํ าคัญหรือบทบาทของ อ.ย. พอสรุปไดวา ผูบริโภคเชียงใหม และ         
นักทองเท่ียวสวนใหญตองการอาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อ.ย. และมีความมั่นใจใน อ.ย. กลุมท่ีสํ าคัญรองลงมามี    
ทัศนคตท่ีิตองการเคร่ืองหมาย อ.ย. แตไมมีความมั่นใจใน อ.ย. และกลุมสุดทายท่ีมีสัดสวนนอยท่ีสุดน้ันไมสนใจ
วาอาหารตองมีฉลาก อ.ย. (แผนภาพท่ี 3.1)

รายละเอียดของบทบาทของ อ.ย. ในตารางท่ี 3.8 แสดงวาการท่ีผูบริโภคมคีวามมัน่ใจใน อ.ย.น้ัน เพราะ
เห็นวาเมือ่มเีคร่ืองหมาย อ.ย. แลวเทากบัเปนการรับรองความสะอาดของสินคาและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 
อาหารถกูผลิตอยางถกูหลักอนามยัซึง่ผูบริโภคควรเชือ่มัน่ไดมากขึน้ และควรนํ ามาซึง่สุขภาพท่ีดี นอกจากน้ันยัง
เชือ่วา อ.ย. นาจะชวยคุมครองผูบริโภค แตสํ าหรับผูท่ีไมเชือ่มัน่ใน อ.ย. น้ันเพราะเห็นวา การทํ างานของ อ.ย.ไม
เขมงวดเพียงพอ สาธารณสุขอนุญาตใหฉลากงายเกนิไป นอกจากน้ียงัขาดการตรวจสอบท่ีเพียงพอและตอเน่ือง

ทัศนคติขางตน ท้ังในดานท่ีเปนบวกและลบตอ อ.ย. นาจะเปนประโยชนท่ีชี้วาผูบริโภคมีความเขาใจ
เกีย่วกบั อ.ย. ถูกตองหรือคลาดเคล่ือนมากนอยเพียงไร และจากการสอบถามผูบริโภคท้ัง 2 กลุม พบวาตัวอยาง
ผูบริโภคเชยีงใหม และนักทองเท่ียวเกือบทุกคน (รอยละ 98-99) ไมรูจักฉลาก � อ.ย.จ.� ดังน้ันความเชื่อมั่นท่ีมี
ตอ อ.ย. จงึเปนความเชือ่มั่นท่ีเกิดขึ้นจากความรูสึก ท้ังๆ ท่ีผูบริโภคเกือบท้ังหมดไมมีความรูอยางเพียงพอท่ีจะ
พิจารณาฉลากอาหาร และแสดงวาผูบริโภคสวนใหญมีความเชื่อมั่นโดยปราศจากความรู ขอมูลน้ีนาจะเปน
ประโยชนตอกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของคนในชาติการให
ความรูแกผูบริโภคเปนวิธีท่ีจะแกไขปญหาความไมปลอดภัยของอาหารไดอยางแทจริงเพราะเปนการปองกันจาก
ฝายผูซื้อ ซึ่งในที่สุดแลวเมื่อผูซื้อไมประสงคจะซื้อ ผูผลิตก็จํ าเปนตองปรับปรุงผลิตภัณฑของตนใหมีคุณภาพ
ตามความตองการของตลาดเอง
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หมายเหตุ :  รอยละ คือรอยละของคํ าตอบ

แผนภาพที่ 3.1  ความสํ าคัญของ อ.ย. ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

เพ่ือใหเขาใจความสํ าคัญของฉลากอาหารฯ มากขึ้น จึงไดพิจารณาการใหคะแนนความสํ าคัญของผูซื้อ
ท้ัง 2 กลุม ท่ีใหกับสินคาท่ีตนนิยมซื้อมากที่สุดกับความตองการใหผลิตภัณฑน้ันมีฉลากอาหารกํ ากับ จาก
จ ํานวนตวัอยาง 257 ราย มี 145 รายท่ีเห็นวาฉลาก อ.ย. ไมใชประเด็นของสินคา (ดังเหตุผลท่ีกลาวมาแลว) ท่ี
เหลือ 112 ราย แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีคิดวาไมมีฉลากหรือมีก็ได (รอยละ 15) กลุมท่ีตองการฉลากแตไม
มัน่ใจในตัวฉลาก (รอยละ 10) และกลุมท่ีตองการและมีความมั่นใจในตัวฉลาก (รอยละ 75) จากการแจงแจกตัว
อยางท้ัง 3 กลุม ตามลํ าดับคะแนนความสํ าคัญท่ีผูซื้อมอบใหแกฉลาก ในตารางท่ี 3.9 พบวาผูซื้อใหความสํ าคัญ
ตอฉลากท้ัง 3 กลุม แมแตกลุมท่ีคิดวาไมมีฉลาก อ.ย. ก็ได ซึ่งแสดงวาผูซื้อเห็นวาฉลาก อ.ย. เปนส่ิงสํ าคัญ (การ
ทดสอบไคสแควร สนับสนุนความเปนอิสระระหวางคะแนนและการเลือกซื้อ ดวยเหตุผลท่ีวาทุกคนเห็นความ
สํ าคัญของฉลาก อ.ย.)

76.69%

14.55%
8.04%

13.46%
5.74%

80.80%
ตองการ อ.ย.แตไมม่ันใจใน อ.ย. ไมมีก็ได ตองการ อ.ย.และม่ันใจใน อ.ย.

ผูบริโภคเชียงใหม นกัทองเที่ยว
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ตารางที่  3.8  บทบาทของ อ.ย.ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน
บทบาทของ อ.ย. ตอผลิตภัณฑอาหาร ผูบริโภคเชียงใหม นักทองเท่ียว

แปรรูปพ้ืนบาน จํ านวน (คน) รอยละ จํ านวน (คน) รอยละ
กลุมไมม่ันใจใน อ.ย.

-ถาทํ าจริงก็ดี แตไมคอยมั่นใจใน อ.ย.
-ดี เปนการกํ ากับคุณภาพอาหาร แตเด๋ียวน้ี อ.ย.ไม
เขมงวดเพราะใหงายเกินไป

-ไมมีผล เพราะรัฐบาล/ผูท่ีเก่ียวของไมไดเขามาควบ
คุม/ตรวจสอบอยางแทจริง/งายเกินไป

-มีบางแตบางครั้งก็ไมสามารถควบคุมไดตลอดไป
อยางตอเน่ือง

-ควรมีบทบาทมากขึ้น ควรเขามาตรวจสอบมากขึ้น/
เขมงวดขึ้นในตลาด

7
7

2

2

15

4.7
4.7

1.4

1.4

10.1

8
2

1

4

5

7.3
1.8

0.9

3.6

4.5

กลุมที่ไมมีก็ได
-ไมมี อ.ย.ก็ได เพราะรัฐบาลผูท่ีเก่ียวของไมไดเขา
มาควบคุม/ตรวจสอบอยางแทจริง
-ไมมีบทบาท เพราะอาหารแปรรูปพื้นบานมีอายุการ
เก็บสั้น สวนใหญซ้ือมารับประทานเลยหลังจากสุก
ใหมๆ
-เวลาซ้ือสินคาอาหารพื้นบานไมพิจารณา อ.ย.

2

5

7

1.4

3.4

4.7

2

3

7

1.8

2.7

6.4
กลุมที่ตองการ อ.ย.และม่ันใจ*

-เปนการการันตีวาสะอาดปลอดภัยตอผูบริโภค
-ถาไมมี อ.ย.จะไมกลาซ้ือ
-ผูบริโภคเช่ือถือวาสินคามีคุณภาพ ถูกอนามัย
-ผูบริโภคเช่ือมั่นมาก คํ านึงถึงสุขภาพมากขึ้น
-นาจะมีเพราะคุมครองผูบริโภค
-ถามี อ.ย.จะดี แตสินคาเหลาน้ีเปนสินคาพ้ืนบาน
คงจะขอ อ.ย. ไดยาก
-ดีทํ าใหสินคามีมาตรฐานมากขึ้น
-มีบทบาทชวยควบคุมสินคาในการสงเสริมเอก
ลักษณประจํ าภาค
-ดีมีวันผลิต วันหมดอายุสินคาสดใหม
-มี แตคิดวาทํ าใหราคาสินคาสูงเพราะผูผลิตมีตน
ทุนเพ่ิม

34
5

60
45
19
2

23
0

8
2

23.0
3.4

40.5
30.4
12.8
1.4

15.5
0.0

5.4
1.4

30
3

29
15
10
5

12
1

0
0

27.3
2.7

26.4
13.6
9.1
4.5

10.9
0.9

0.0
0.0

หมายเหตุ : * ผูบริโภคแตละคนอาจมีความคิดเห็นไดหลายขอ
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ตารางที่ 3.9  การแจกแจงผูซ้ือตามคะแนนความสํ าคัญของฉลาก อ.ย. และการเลือกซ้ือโดยพิจารณา
                  จากฉลาก*      
คะแนนความสํ าคัญ การเลือกซื้อโดยพิจารณาฉลาก อ.ย. (รอยละ)

มี หรือ ไมมีก็ได ตองการฉลาก
แตไมมั่นใจในฉลาก

ตองการฉลาก
และมั่นใจในฉลาก

1  (ตํ ่าสุด)
2
3
4
5  (สูงสุด)

5.88
11.76
5.88
11.76
29.94

36.36
18.18
18.18
27.27
54.54

20.24
7.14
8.33
16.67
47.62

รวม
จ ํานวนตัวอยาง (ราย)

100.00
17

100.00
11

100.00
84

หมายเหตุ :  * เปนคํ าตอบสํ าหรับสินคาที่นิยมซ้ือที่สุดเทานั้น
   Person chi-square = 2.955, d.f. = 8, Asymp. Significant (z sided) = 0.937



บทท่ี 4

สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.1  สรุป
ผูบริโภคสวนใหญบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานดวยสัดสวนคอนขางตํ่ า กลาวคือรอยละ 50 ของตัว

อยาง บริโภคสินคาประเภทน้ีดวยสัดสวนคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานตํ่ ากวารอยละ 21 ของคาใชจายอาหาร
ท้ังหมด ผูบริโภคท่ีเปนนักทองเท่ียวรอยละ 45 ของตัวอยางท่ีมีสัดสวนคาใชจายฯ ตํ่ ากวารอยละ 10 ของคาใช
จายอาหารท้ังหมด สัดสวนการบริโภคของนักทองเท่ียวมีรูปแบบแตกตางไปจากของผูบริโภคเชียงใหม กลาวคือ
สัดสวนคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานของผูบริโภคเชียงใหมไมมีความสัมพันธกับรายได แตสํ าหรับนักทอง
เท่ียวแลวสัดสวนคาใชจายฯ ลดลงเมื่อรายไดสูงข้ึน เมื่อแบงกลุมตัวอยางตามสัดสวนของคาใชจายฯ จะพบวา
ลักษณะของผูบริโภคแตละกลุมแตกตางกันจึงสามารถนํ าขอความรูน้ีมาสูแนวทางการสงเสริมการบริโภคสินคา
อาหารพื้นบานได

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานซึ่งเปนท่ีนิยมมากไดแก สินคาประเภทเน้ือ คือ ไสอ่ัว หมูยอ แคบหมู 
และแหนม ผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมรองลงไปคือ น้ํ าพริกหนุม และขาวแตน เปนท่ีสังเกตไดวาสินคายอดนิยม
น้ันเกอืบท้ังหมดผลิตโดยผูผลิตรายเดี่ยวท่ีไมใชกลุมแมบาน

มูลคาในการซื้อสินคาแตละคร้ังแตกตางกันมาก สํ าหรับสินคาประเภทเน้ือมีมูลคาซื้อสูงสุดตอคร้ังสูง
ถงึ 500 บาท ในขณะท่ีสินคาอ่ืน ๆ ไดแก ขาวแตน กระเทียมดอง สมุนไพร ฯลฯ มีมูลคาซื้อสูงสุดประมาณ 200 
บาท เทาน้ัน

นักทองเท่ียวนิยมท่ีจะซื้อสินคาเหลาน้ีเปนของฝากดวยสัดสวนถึงรอยละ 51-100 ของมูลคาซื้อ ใน
ขณะท่ีผูบริโภคเชียงใหมมีการซื้อดวยมูลคาตอคร้ังตํ่ ากวานักทองเท่ียวและมักซื้อเพ่ือบริโภคเองมากกวาเปนของ
ฝาก

สัดสวนการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอคาใชจายอาหารรวมของนักทองเท่ียวสวนใหญ (รอยละ 50
ของตัวอยาง) ไมเกินรอยละ 20 แตสํ าหรับผูบริโภคเชียงใหมมีสัดสวนคาใชจายสูงกวาน้ี จากการวิเคราะหดวย
Multinomial Logit Model พบวา ครอบครัวของผูบริโภคท่ีมีสัดสวนคาใชจายอาหารแปรรูปพ้ืนบานตางกันน้ัน
เน่ืองจากมปีจจยัท่ีเกื้อหนุน ใหเกิดการเพ่ิมโอกาสการซื้ออาหารแปรรูปท่ีตางกัน แตสวนใหญแลวโอกาสในการ
เพ่ิมการซือ้เปนของกลุมผูบริโภคท่ีมีการซื้อในสัดสวนตํ่ า (ไมเกินรอยละ 20) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลคอนขางสํ าคัญมี
เพียง 2 ปจจยั คือ รูปแบบการใชชีวิต และการเปนนักทองเท่ียว สวนรายไดของครอบครัวไมมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอยางมีนัยสํ าคัญ

การเลือกซือ้สินคาชนิดใดชนิดหน่ึง เชน ไสอ่ัว หรือขาวแตนน้ัน ผูบริโภคเนนท่ีความอรอย ถูกปาก 
ตลอดจนการเปนของฝากและราคาท่ีไมแพงเกินไป โดยผูซื้อมิไดคํ านึงถึงคุณคาในดานโภชนาการของอาหาร
เปนเหตุผลหลัก สินคาท่ีผูบริโภคซื้อเพ่ือเปนของฝากไดแก ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ และแหนม (นอกเหนือไปจาก
ความอรอย) สวนขาวแตนซื้อเพ่ือเปนของฝากเพราะราคาถูก (ความอรอยไมใชเหตุผลสํ าคัญ)
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เมื่อผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาชนิดหน่ึงๆ แลว การที่จะเลือกซื้อของผูผลิตรายใดน้ันมีปจจัยท่ีใช
พิจารณาเลือกซื้อท่ีสํ าคัญคือ "ความสดใหม"  และ "ความสะอาด" รองลงมาคือ "ยี่หอท่ีรูจัก"  และ "ความสะดวก
ในการซื้อ "

ผูบริโภคไดใหขอเสนอแนะเพ่ือนํ าไปปรับปรุงผลิตภัณฑหลายประการ อยางไรก็ตามมีผูท่ีเห็นวาไมตอง
ปรับปรุงอยูพอสมควรคือ ประมาณรอยละ 10-40 ของตัวอยาง และบางคนไมใหความเห็นใด ๆ  (รอยละ 1-17 
ของตัวอยาง ซึ่งแตกตางกันแลวแตชนิดของสินคา) ประเด็นท่ีเสนอใหมีการปรับปรุงท่ีสํ าคัญ ไดแก บรรจุภัณฑ 
ความสะอาดและปลอดภัย นอกจากน้ียังมีคํ าแนะนํ าใหปรับปรุงรสชาติและลักษณะสัมผัสดวย

ลักษณะท่ีสํ าคัญของผูบริโภคท่ีตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑในดานบรรจุภัณฑ (และความ
สะอาดปลอดภัย) คือ การเปนคนชอบทองเท่ียวตางจังหวัด รสนิยมในการซื้ออาหารราคาแพง ระดับการศึกษา 
และอายุ ในขณะท่ีปจจัยทางเศรษฐกิจ (รายได) กลับไมมีอิทธิพลตอความตองการใหปรับปรุงผลิตภัณฑ

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑน้ี 
สามารถชวยชีก้ลุมเปาหมายของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานได แตดวยความชัดเจนท่ีแตกตางกันตามชนิด
ของสินคา กลาวคือการชี้กลุมเปาหมายของไสอ่ัวมีความชัดเจนมากท่ีสุด สํ าหรับแคบหมูมีผูตองการใหปรับปรุง
ผลิตภัณฑเกือบรอยละ 80 ของตัวอยาง แตเปาหมายกลับไมชัดเจน ซึง่แสดงวาผูบริโภคท่ัวไปตองการใหมีการ
ปรับปรุงคณุภาพเพราะเห็นวาสมควรจะตองปรับปรุงโดยไมเลือกวัย ระดับการศึกษา ระดับรายได หรือรูปแบบ
การดํ าเนินชีวิต และแมวาแคบหมูจะมีราคาไมสูงนักแตผูบริโภคกลับคาดหวังใหมีการปรับปรุงคุณภาพใน  
หลาย ๆ ดานอยูน่ันเอง

ผูบริโภคประมาณรอยละ 75-80 ตองการใหอาหารแปรรูปพ้ืนบานมีการปดฉลากอาหารและยา (อ.ย.) 
และมคีวามมัน่ใจวาการมีฉลากฯ เปนเคร่ืองชี้สุขอนามัยของอาหาร ผูบริโภครอยละ 13-15 ตองการใหมีการปด
ฉลากแตไมมั่นใจในการตรวจสอบของหนวยงานสาธารณสุข  ผูบริโภคสวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 5-8 คิดวาไม
มีฉลาก อ.ย. ก็ได

อยางไรก็ตามผูบริโภคท้ังสามกลุมน้ีเห็นความสํ าคัญของการเลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาจากฉลาก    
อ.ย. แมวาความเปนจริงในปจจุบันผูบริโภคจะมิไดเลือกซื้อสินคาโดยดูจากฉลาก อ.ย. ก็ตาม ท้ังน้ีเพราะสินคา
สวนใหญยังไมมีฉลากน่ันเอง ส่ิงท่ีนาสังเกตก็คือ ไมวาผูบริโภคจะมีความตองการและมีความเชื่อถือตอเคร่ือง
หมาย อ.ย. หรือไม ผูบริโภคเกือบท้ังหมด (รอยละ 98-99) กลับไมมีความรูวาเคร่ืองหมาย " อ.ย.จ. " คือ อะไร

ผูบริโภคเชยีงใหมและนักทองเท่ียวเห็นวามีสินคา 4 ชนิด ท่ีสามารถนํ าไปเสิรฟในหองอาหารในโรงแรม
ได คอื ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ และน้ํ าพริกหนุม เน่ืองจากมีลักษณะประจํ าถิ่นภาคเหนือ เหตุผลหลักท่ีผูบริโภคคิด
วาสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงไมอาจนํ าไปเสิรฟในสถานท่ีดังกลาว คือ การที่สินคาท่ีมีกล่ินแรง ไมสะอาด และการมี
บรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสม เปนตน
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4.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลจากการศกึษาน้ีสามารถชี้แนะแนวทางในเชิงนโยบายไดดังตอไปน้ี
(1) สินคาหลายชนิดมีตลาดคอนขางจํ ากัด ไดแก ขาวแตน กระเทียมดอง สมุนไพร ปลาสม เตาเจี้ยว

และมะมวงดอง สินคาเหลาน้ีผลิตโดยกลุมแมบาน ในขณะท่ีสินคาท่ีมีตลาดกวางและเปนท่ีนิยม ไดแก ไสอ่ัว หมู
ยอ แคบหมู แหนม และน้ํ าพริกหนุมน้ันผลิตโดยผูประกอบการรายเดี่ยว

การท ําการตลาดสํ าหรับสินคาท่ีมีผูนิยมนอยมักจํ ากัดอยูเฉพาะสวน ดังน้ันกลุมแมบานตองมุงเนนกลุม
เปาหมายเฉพาะของตนซึ่งคงตองเปนผูบริโภคในพ้ืนท่ี โดยเนนการประหยัดตนทุนและรักษาระดับราคาให
เหมาะสม หากจะมกีารขยายตลาดก็จํ าเปนตองทํ าสินคาใหมีลักษณะท่ีเขากับความสนใจของผูซื้อ โดยพิจารณา
จากแนวทางท่ีผูบริโภคใหความสนใจตอการพัฒนาผลิตภัณฑของสินคาอ่ืน ๆ ดังจะกลาวตอไป

(2) จดุเนนท่ีผูบริโภคตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ คือ บรรจุภัณฑ ความสะอาด และสุข
อนามัยอาหาร เมื่อประกอบกับการท่ีผูบริโภคใหความสํ าคัญตอฉลากอาหารและยาดวยแลว ผูผลิตควรใชกล
ยทุธการตลาดโดยใหปรับปรุงผลิตภัณฑของตนจนมีฉลากฯ

อยางไรก็ตามตองใหความรูแกผูบริโภคดวยเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจและเลือกตัดสินใจไดโดยถูกตอง 
การมฉีลาก อ.ย. เปนกลยุทธท่ีนาจะไดผลสํ าหรับการขายสินคาในตลาดบนตอไป

(3) เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูบริโภคและเพ่ือขยายตลาดไปดวยพรอมกัน ภาครัฐควรสงเสริมใหมี
การปรับปรุงผลิตภัณฑในดานสุขอนามัย (ท้ังน้ีโดยพิจารณาจากการท่ีผูบริโภคเรียกรองจากผูผลิตแคบหมู
เปนตน) เมือ่สินคาใดเปนท่ีนิยมของคนหมูมากโดยไมเลือกกลุมเปาหมายเชนน้ี ยอมตองเปนหนาท่ีโดยตรงของ
ภาครัฐท่ีจะตองดํ าเนินการและรับผิดชอบ

(4)  การปรับปรุงบรรจุภัณฑเปนส่ิงท่ีผูบริโภคตองการอยางเห็นไดชัดเจน ณ ระดับราคาท่ีผูบริโภค
จายจริงในปจจุบัน ดังน้ันการปรับปรุงบรรจุภัณฑจะตองพิจารณาถึงตนทุนท่ีเหมาะสมดวย การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑอยางดีเลิศและทํ าใหราคาสูงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันอยางแนนอน คํ าถามคือวา "ราคาควรเปนเทาไรผู
บริโภคจงึจะยอมรับได" น้ันยังไมมีคํ าตอบ ดังน้ันยังมีความจํ าเปนตองวิจัยในประเด็นน้ีเพ่ิมเติม

(5)  การทีร่ะดบัรายไดไมมีความสํ าคัญอยางชัดเจนตอสัดสวนคาใชจายการบริโภคอาหารพ้ืนบานเมื่อ
เปรียบเทียบกบัคาใชจายอาหารโดยรวมน้ัน แสดงวาเมื่อรายไดเพ่ิมขึ้นคาใชจายอาหารรวมอาจไมเพ่ิมขึ้นมาก ผู
บริโภคอาจซือ้อาหารท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงข้ึนกวาเดิม ดังน้ันสัดสวนคาใชจายอาหารพ้ืนบานจึงไมสูงตามไป
ดวย เพราะราคาของอาหารแปรรูปพ้ืนบานมักไมสูงนัก ยอมเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดี 
และแมผูผลิตจะขึ้นราคาไปบาง แตคาดวาจะสามารถขายไดในตลาดของผูมีรายไดสูง

(6) การปรับปรุงสินคาใหมีคุณภาพดีและมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงามน้ัน มีกลุมเปาหมายท่ีสํ าคัญคอนขาง
ชดัเจน คอื กลุมของผูท่ีเดินทางตางจังหวัดซึ่งตองการซื้อสินคาเปนของฝาก ดังน้ันการปรับปรุงคุณภาพจึงมีศักย
ภาพการตลาดแนนอน

(7)  ในปจจุบันนักศึกษา แมบาน และลูกจางในกลุมท่ีมีการซื้อสินคาอาหารแปรรูปดวยสัดสวนท่ี
คอนขางตํ ่า (ไมเกินรอยละ 20 ของคาใชจายอาหารท้ังหมด) แตมีแนวโนมวาโอกาสในการจะเพ่ิมสัดสวนมีคอน
ขางสูงกวาพอคาและขาราชการ  ดังน้ันการใชกลยุทธท่ีจะขายสินคาใหกลุมนักศึกษา แมบาน และลูกจาง (มีราย
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ไดนอย) ควรแยกจากกลยุทธท่ีจะขายใหแกพอคาและขาราชการ ซึ่งมีรายไดสูงกวา และอาจมีรสนิยมท่ีแตกตาง 
สํ าหรับกลุมเปาหมายหลังน้ี การเปล่ียนแปลงทัศนคติตอสินคาประเภทอาหารพ้ืนบานอาจเปนกลยุทธท่ีจํ าเปน

(8)  ผูบริโภคท่ีมีลักษณะการดํ าเนินชีวิตแบบผูท่ีชอบกีฬาและงานสังสรรค  เปนกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน
ท่ีผลิตภัณฑอาหารควรไดรับการปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะแกการบริโภคของคนกลุมน้ี เชน การใชแคบหมูเปน
ของขบเคี้ยวระหวางการดูรายการกีฬา โดยการเปล่ียนบรรจุภัณฑใหสวยงามและทํ าใหหาซื้องายเชนเดียวกับ
ของขบเคี้ยวอ่ืน ๆ เปนตน

แมวางานวิจัยน้ีจะสามารถนํ ามาสูขอเสนอแนะไดหลายประการก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาควรจะใหมีการ
ศกึษาวจิยั การตลาดสํ าหรับผลิตภัณฑอาหารพื้นบานเพ่ิมเติมและเจาะลึกในรายละเอียดอีกหลายประเด็น หรือ
แมแตทํ าซํ้ าในประเด็นท่ีไดศึกษามาแลวในรายงานน้ี โดยมีโครงการวิจัยเฉพาะในดานการตลาดดวยงบ
ประมาณท่ีเพียงพอ ท้ังน้ีเพ่ือใหมีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองท่ีเรียกวา consumer panel data ซึง่จะเปดโอกาส
ใหมรีะยะเวลาจดัเก็บขอมูลยาวเพียงพอ และเปนขอมูลท่ีไดจากการบันทึกแทนท่ีจะเปนขอมูลจากการสัมภาษณ 
(ซึ่งขอมูลสัมภาษณน้ีผูบริโภคตองเรียกจากความทรงจํ าจึงมีโอกาสท่ีจะผิดพลาดไดมาก) นอกจากน้ีการ
วิเคราะหความตองการของผูบริโภคโดยมีราคาและรายไดรวมดวยจะนํ าไปสูการวิเคราะหความยืดหยุนของการ
บริโภคท่ีมีตอปจจัยท้ังสอง อันจะเปนประโยชนตอการกํ าหนดราคาของสินคาไดอยางชัดเจน นอกจากน้ีการ
วิเคราะหผูบริโภคเพ่ือใหไดคํ าตอบอยางมั่นใจควรมีขอมูลจากตัวอยางขนาดใหญ เชน 1,000 ตวัอยางข้ึนไป 
และงานวจิัยในลักษณะน้ีควรจะเกิดขึ้นไดแลวในประเทศไทย
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ภาคผนวก ก.
ความหมายของตัวแปรในแบบจํ าลองเพ่ิมเติม

1. ตัวแปรตาม
RATIO  :   หมายถึง คาใชจายสํ าหรับอาหารแปรรูปพ้ืนบาน หารดวยมูลคาของคาใชจายอาหารท้ัง

หมด ของครัวเรือน เปนขอมูลซึ่งกะประมาณจากผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือบอกสัดสวนคา
ใชจายอาหารแปรรูปตอคาใชจายอาหารท้ังหมดของครัวเรือน

1Y          :  ทัศนะของผูบริโภคในการปรับปรุงผลิตภัณฑ
1Y = 1 เมือ่ผูบริโภคมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ ความสะอาด และปลอด

ภัย
              1Y  = 0  เมือ่ผูบริโภคเห็นวาผลิตภัณฑไมตองมีการปรับปรุง หรือเมื่อผูบริโภคไมมีความคิด
                          เห็นใด ๆ

       2Y          : ทัศนะของผูบริโภคในการปรับปรุงบรรจุภัณฑอยางเดียว
2Y = 1   เมื่อผูบริโภคใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบรรจุภัณฑ

              2Y = 0  เมือ่ไมเห็นวาตองมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ หรือไมมีความคิดเห็นใดๆ หรือเห็นวา
ไมตองปรับปรุงใดๆ หรือเห็นวาปรับปรุงดานอ่ืนๆ ท่ีไมใชบรรจุภัณฑ

2. ตัวแปรอธิบาย
HINC  = รายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน
INC     = รายไดของผูตอบแบบสอบถามตอเดือน

ขอมูล  HINC   และ  INC  มลัีกษณะเปนชวง ดังน้ันจึงกํ าหนดใหใชคากึ่งกลางเปนตัวแทนของรายได
ในแตละชวงดังน้ี

<     5,000 บาท =   2,500 บาท
50,001  -  10,000    บาท =   7,500 บาท
10,001  -  15,000    บาท = 12,500    บาท
15,001  -  20,000    บาท = 17,500    บาท
20,001  -  30,000    บาท = 25,000    บาท
30,001  -  40,000    บาท = 35,000    บาท
40,001  -  50,000    บาท = 45,000    บาท
มากกวา   50,000      บาท = 60,000    บาท
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AGE =  อายุของผูตอบแบบสอบถาม  ( ป )   ขอมลูมลัีกษณะเปนชวงจึงใชกํ าหนดให
             คากึง่กลางเปนตัวแทนของอายุในแตละชวงดังน้ี

<  25 =   20   ป 46  -  55         =   50   ป
25  -  35 =   30   ป >  55         =   60   ป
36  -  45 =   40   ป

EDU =   ระดบัการศกึษา  ( ป )  โดยกํ าหนดจากคํ านวณปของการศึกษาแตละระดับ
        เชน    ป.6    =   6  ป ปริญญาตรี    =   16  ป  เปนตน

FLEX =  ความยืดหยุนในการบริโภคอาหาร     ( คะแนน )
     ผูบริโภคในประเทศไทย มีอาหารที่บริโภคเปนประจํ าคือ  อาหารไทยและจีนผูท่ีชอบ
     บริโภคอาหารประเทศอ่ืน ๆ ดวย นาจะเปนผูท่ีมีความยืดหยุนในดานการยอบรับในรส
     ชาตอิาหารไดมากกวา  มีโอกาสท่ีบริโภคอาหารท่ีมีราคาสูง เชน  อาหารจานดวนของ
     ตะวนัตก  และนาจะนํ าเสนอใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑใหทันสมัยดวยการคํ านวณ

                   คะแนนมีดังน้ี
ชนิดของอาหาร คะแนนดิบ
(1)  ไทย         1

    (2)  จีน         1
   (3)  ฟาสตฟูด            2

(4) อาหารตะวันตกอ่ืน ๆ         3
   (5) อาหารเอเชียอ่ืน ๆ            3

   ตามปรกติผูบริโภคแตละคนบริโภคอาหารมากกวา  1  ชนิด  ลํ าดับท่ีของความนิยมมีน้ํ า
   หนักคะแนนตั้งแต   1  -  5  โดยท่ีลํ าดับความนิยมสูง มีน้ํ าหนักเทากับ   5

   ตัวอยาง :  นาย  ก  นิยมอาหารไทยเปนอันดับท่ี  1  และฟาสตฟูดเปนอันดับท่ี  2

คะแนน  =   ∑
=

5

1i
 (  คะแนนดิบ x  น้ํ าหนักของลํ าดับ )

เมื่อ  i = ชนิดของอาหารมี  5 ชนิด
=   (1x5)  +  (2x4)    = 13 คะแนน

FTASTE    =  รสนิยมการบริโภคอาหารราคาแพง  ( คะแนน )  เปนตัวแปรท่ีไดจากการคํ านวณโดย
        ค ํานวณรสนิยมท่ีมีตอสินคา  3  ชนิดของครอบครัว ไดแก น้ํ าดื่ม กาแฟ  และเบียร
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โดยมีวิธีการคํ านวณดังน้ี
น้ํ าดื่ม คะแนนท่ีให กาแฟ   คะแนนท่ีให

     ยี่หอท่ีขายระดับประเทศ      2                              ยีห่อท่ีมีราคาแพง            3
     และน้ํ ากรองเอง
    ยี่หอทองถิ่น      1               ยีห่อท่ีมีราคาปานกลาง     2
    ไมซื้อน้ํ าดื่ม/กรอง                  0                 ยี่หอท่ีมรีาคาถูก            1
    คะแนนสูงสุด                  2                     คะแนนสูงสุด              3

เบียร คะแนนท่ีให
เบียรยี่หอท่ีมีราคาแพง 3
ยีห่อมาตรฐาน 2
ยีห่อท่ีมีราคาถูก 1
คะแนนสูงสุด 3

 การคํ านวณคะแนนเต็ม
 ( ก )     คะแนนเต็มสํ าหรับการซื้อสินคาท้ัง  3  ชนิด  คือผลรวมของคะแนนสูงสุดมีคะแนน

รวม = 8 คะแนน
 ( ข )      คะแนนเต็มสํ าหรับการซื้อไมครบ    3   ชนิด  จะมีคะแนนเต็มลดลงดวย
             คะแนนสูงสุดของสินคาชนิดน้ัน  เชน  ครอบครัวท่ีซื้อเฉพาะน้ํ าและกาแฟ จะมี
             คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตวัอยางท่ี  1:  ครอบครัวท่ีซื้อน้ํ ายี่หอระดับประเทศ และซื้อกาแฟราคาปานกลาง แตไมซื้อ

 เบียร จะมีคะแนน   =  คะแนนท่ีใหของน้ํ า + คะแนนท่ีใหของกาแฟ   * 100
           คะแนนสูงสุดของน้ํ า + คะแนนสูงสุดของกาแฟ

                          = 80100*
32
22 =







+
+

  คะแนน

ตวัอยางท่ี   2: เหมอืนตวัอยางท่ี  1  แตซื้อเบียรยี่หอท่ีมีราคาถูกจะมีคะแนน

= 5.62100*
332
122 =







++
++   คะแนน
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ภาคผนวก ข.
คาสถิติของตัวแปรในแบบจํ าลอง

1.  คาสถิตขิองตัวแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของผูบริโภค

ตารางที ่ข.1  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของ
ผูบริโภครวม นักทองเที่ยว และผูบริโภคเชียงใหม

ตัวแปร แบบจํ าลองของผูบริโภครวม1/ แบบจํ าลองของนักทองเท่ียว2/ แบบจํ าลองของผูบริโภคเชียงใหม3/

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation
RATIO .5422 .7555 .2927 .5553 .6853 .8172
1L .2844 .4522 .3415 .4771 .2517 .4355
2L .2178 .4137 .3293 .4728 .1538 .3621
3L 9.333E-02 .2915 9.756E-02 .2985 9.091E-02 .2885

FLEX 13.4444 6.0650 14.2683 6.1585 12.9720 5.9811
FTASTE 66.0227 21.1398 66.8805 21.2518 65.5308 21.1344

1OC .2578 .4384 .2805 .4520 .2448 .4315
2OC .3422 .4755 .4390 .4993 .2867 .4538
3OC .2533 .4359 .1585 .3675 .3077 .4632

T .3644 .4823 - - - -
HINC 34177.7778 17881.4160 37012.1951 19016.8826 32552.4476 17052.8087

หมายเหตุ : 1/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของผูบริโภครวมเทากับ 225 ตัวอยาง
 2/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของนักทองเที่ยวเทากับ 82 ตัวอยาง
 3/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของผูบริโภคเชียงใหมเทากับ 143 ตัวอยาง
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ตารางที ่ข.2  คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของผูบริโภครวม
RATIO 1L 2L 3L FLEX FTASTE 1OC 2OC 3OC T HINC

RATIO 1.000

1L .043 1.000

2L -.065 .049 1.000
3L .053 -.168* -.132* 1.000

FLEX -.114 -.040 .096 .062 1.000
FTASTE -.087 .096 -.060 .064 .174** 1.000

1OC -.100 -.079 .034 .195** .120 .014 1.000

2OC .028 .002 .028 -.199** -.079 -.115 -.425** 1.000
3OC -.039 .040 -.010 .024 .042 .039 -.343** -.420** 1.000
T -.251** .096 .205** .011 .103 .031 .039 .155* -.165* 1.000

HINC -.064 .059 .062 .141* .194** .122 -.016 .033 .123 .120 1.000
หมายเหตุ :  *  ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95

** ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99

ตารางที ่ข.3  คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของนักทองเที่ยว
RATIO 1L 2L 3L FLEX FTASTE 1OC 2OC 3OC HINC

RATIO 1.000

1L .177 1.000

2L -.089 .043 1.000
3L .049 -.150 -.230* 1.000

FLEX -.150 -.204 -.135 .033 1.000
FTASTE -.226* .135 -.031 .188 .152 1.000

1OC -.184 -.163 .140 .161 .141 .089 1.000

2OC .065 .088 -.045 -.208 -.191 -.255* -.552** 1.000
3OC .012 .110 -.020 -.030 -.019 .113 -.271* -.384** 1.000

HINC -.232* .012 .076 .166 .053 .163 .074 -.055 .082 1.000
หมายเหตุ :  *  ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95

** ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99
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ตารางที ่ข.4  คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองสัดสวนคาใชจายของผูบริโภค
เชียงใหม

RATIO 1L 2L 3L FLEX FTASTE 1OC 2OC 3OC HINC
RATIO 1.000

1L .026 1.000

2L .022 .021 1.000
3L .062 -.183* -.067 1.000

FLEX -.071 .049 .035 .079 1.000
FTASTE -.027 .067 -.096 -.010 .183* 1.000

1OC -.060 -.030 -.062 .216** .101 -.032 1.000

2OC .074 -.083 .030 -.200* -.036 -.037 -.361** 1.000
3OC -.114 .032 .052 .053 .097 .014 -.380** -.423** 1.000

HINC .048 .074 .007 .124 .269** .091 -.083 .064 .181* 1.000
หมายเหตุ :  *  ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95

** ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99
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2.  คาสถิตขิองตัวแปรในแบบจํ าลองทัศนคติของผูบริโภคตอการปรับปรุงผลิตภัณฑ

ตารางที ่ข.5  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในแบบจํ าลองทัศนคติของผูบริโภค
ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑไสอั่ว

ตัวแปร แบบจํ าลองของผูบริโภค
รวม ( 1Y )1/

แบบจํ าลองของผูบริโภค
รวม ( 2Y )2/

แบบจํ าลองของ
ผูบริโภคเชียงใหม ( 2Y )3/

แบบจํ าลองของ
นักทองเท่ียว ( 2Y )4/

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation

Y .5963 .4922 .2650 .4423 .2797 .4504 .2418 .4305

1L .3171 .4668 - - - - - -

2L .2500 .4343 .2308 .4222 .1748 .3812 .3187 .4685

3L .0610 .2400 - - - - - -

4L .0366 .1883 - - - - - -

FLEX 13.1037 6.1849 13.3419 5.9981 13.0979 6.0401 13.7253 5.9443

FTASTE 65.7317 22.0647 65.9050 21.7783 65.3151 21.8175 66.8319 21.8046

AGE 39.4512 10.9238 39.0598 10.4395 40.0000 10.1399 37.5824 10.7848

1OC .2256 .4193 .2778 .4489 .2378 .4272 - -

2OC .3415 .4757 .3205 .4677 .2797 .4504 - -

3OC .2805 .4506 .2735 .4467 .3287 .4714 - -

4OC .1037 .3058 .09402 .2925 .1119 .3163 - -

INC 11881.0976 4473.8034 - - - - - -

HINC - - 34465.8500 17674.0403 32674.8252 17048.1153 37280.3190 18358.2962

EDU 14.4390 3.8118 14.4017 3.8324 14.0280 4.2986 14.989011 2.8810

RATIO - - .3803 .4865 .4685 .5008 .2418 .4305

TOUR .4329 .4970 .3889 .4885 - - - -
หมายเหตุ : 1/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของผูบริโภครวม ( 1Y ) เทากับ 164 ตัวอยาง

 2/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของผูบริโภครวม ( 2Y ) เทากับ 234 ตัวอยาง
 3/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของผูบริโภคเชียงใหม ( 2Y ) เทากับ 143 ตัวอยาง
 4/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของนักทองเที่ยว ( 2Y ) เทากับ 91 ตัวอยาง



ตารางที ่ข.6  คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองในแบบจํ าลองทัศนคติของผูบริโภครวม ( 1Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑไสอั่ว
1Y 1L 2L 3L 4L FLEX FTASTE AGE 1OC 2OC 3OC 4OC INC EDU TOUR

1Y 1.000

1L -.0272 1.000

2L .1323 -.0074 1.000
3L -.0505 -.1778 -.1504 1.000

4L .0951 -.1359 -.0397 -.0506 1.000
FLEX .0460 -.0452 .0895 .0289 .0125 1.000

FTASTE .1592 .0801 .0286 .1527 .0897 .1808 1.000
AGE .1230 -.1277 .0630 .0162 .0727 .0021 -.1273 1.000

1OC -.1222 -.0616 .01957 .0429 -.0295 .1613 .0338 -.2509 1.000

2OC -.0321 -.0687 -.0227 -.0738 .0686 -.0667 -.1497 .2504 -.3881 1.000
3OC .1740 .0730 .1125 .0118 -.1225 .0361 .0548 .1537 -.3402 -.4425 1.000

4OC .0356 .0220 -.1081 .0791 .1458 -.1780 .0341 .0216 -.1877 -.2441 -.2140 1.000
INC .0689 -.0050 .0579 .0585 -.0945 .1366 -.0204 .2469 .0884 .2706 .0996 -.3865 1.000
EDU .0499 .0696 .0681 .0280 .0489 .2196 .1060 -.0836 .0842 .3078 -.2807 -.1725 .2123 1.000

TOUR -.1615 .0553 .0838 .1342 -.1087 .0451 .0131 -.1628 .1393 .0844 -.1351 -.1016 .0392 .1203 1.000



ตารางที ่ข.7  คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองในแบบจํ าลองทัศนคติของผูบริโภครวม ( 2Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑไสอั่ว
2Y 2L FLEX FTASTE AGE EDU TOUR HINC RATIO 1OC 2OC 3OC 4OC

2Y 1.000

2L .1538 1.000
FLEX .0644 .1094 1.000

FTASTE 0.1284 -.0232 .1412 1.000
AGE .1099 -.1087 -.0935 -.1152 1.000
EDU .1294 .1175 .2748 .0650 -.1450 1.000

TOUR -.0419 .1665 .0511 .0340 -.1131 .1225 1.000
HINC .0237 .0827 .2027 .1243 .1136 .1746 .1273 1.000

RATIO -.0116 -.0739 -.0727 -.1086 -.1152 .0604 -.2277 -.1098 1.000

1OC -.1345 .0679 .1304 -.0101 -.2280 .0596 .1120 .0377 -.1321 1.000

2OC -.0181 -.0067 -.0561 -.0908 .2114 .3014 .1096 -.0168 .0090 -.4259 1.000
3OC .1530 -.0175 .0114 .0484 .1474 -.2750 -.1554 .1137 -.0068 -.3805 -.4214 1.000

4OC .0057 -.0722 -.1505 .0646 .0010 -.1487 -.0768 -.1397 .1096 -.1998 -.2213 -.1977 1.000
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ตารางที่ ข.8  คาสมัประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองทัศนคติของ
ผูบริโภคเชียงใหม ( 2Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑไสอั่ว
2Y 2L FLEX FTASTE AGE EDU HINC RATIO

2Y 1.000

2L .2464 1.000
FLEX .1141 .0415 1.000

FTASTE .2066 -.0525 .1395 1.000
AGE .1079 .0729 -.1184 -.1114 1.000
EDU .1269 .1173 .2907 .0076 -.1066 1.000

HINC -.0087 -.0020 .2888 .1030 .1752 .1148 1.000
RATIO -.0856 -.0263 -.0618 -.0442 -.1387 .1444 .0259 1.000

ตารางที่ ข.9  คาสมัประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองทัศนคติของ
นกัทองเที่ยว ( 2Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑไสอั่ว
2Y 2L FLEX FTASTE AGE EDU HINC RATIO

2Y 1.000
         2L .0545 1.000

FLEX -.0128 .1834 1.000
FTASTE .0036 .0003 .1401 1.000

AGE .1034 -.0877 -.0434 -.1133 1.000
EDU .1634 .0767 .2379 .1913 -.2011 1.000

HINC .0876 .1406 .0636 .1476 .0674 .2762 1.000
RATIO .1008 -.0557 -.0649 -.2134 -.1599 -.0516 -.3095 1.000
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ตารางที ่ข.10  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรในแบบจํ าลองทัศนคติของผู
บริโภคตอการปรับปรุงผลิตภัณฑหมูยอ

ตัวแปร แบบจํ าลองของผูบริโภครวม
( 1Y )1/

แบบจํ าลองของ
ผูบริโภคเชียงใหม ( 1Y )2/

แบบจํ าลองของ
นักทองเท่ียว ( 1Y )3/

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation
1Y .4115 .4932 .4318 .4972 .3830 .4887

2L .2168 .4130 .1591 .3672 .2979 .4598
FLEX 13.4248 5.8184 12.8333 5.7415 14.2553 5.8548

FTASTE 65.5388 21.7499 65.2530 21.5228 65.9401 22.1744
AGE .5973 .4915 .7045 .4580 .4468 .4998
EDU .6593 .4750 .6439 .4807 .6809 .4686
HINC .4159 .4940 .3182 .4675 .4149 .4953
RATIO .3584 .4806 26.2689 20.4891 11.5329 15.7885
TOUR 20.1398 20.0110 - - - -
หมายเหตุ : 1/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของผูบริโภครวม ( 1Y ) เทากับ 226 ตัวอยาง

 2/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของผูบริโภคเชียงใหม ( 1Y ) เทากับ 132 ตัวอยาง
 3/  จํ านวนตัวอยางที่ใชในแบบจํ าลองของนักทองเที่ยว ( 1Y ) เทากับ 94 ตัวอยาง

ตารางที่ ข.11  คาสมัประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองในแบบจํ าลองทัศนคติของ
ผูบริโภครวม ( 1Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑหมูยอ
1Y 2L FLEX FTASTE AGE EDU TOUR HINC RATIO

1Y 1.000

2L .0401 1.000
FLEX .0829 .1391 1.000

FTASTE .1011 .0204 .2029 1.000
AGE .0999 .0598 -.1249 -.0735 1.000
EDU .0699 .0157 .2504 .0376 -.0572 1.000

TOUR -.0489 .1660 .1207 .0156 -.2590 .0384 1.000
HINC .1250 .0546 .1885 .1919 .0116 .1284 .0994 1.000

RATIO .1234 -.1481 -.1805 -.0180 .0050 .0707 -.3638 -.0801 1.000
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ตารางที ่ข.12  คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองในแบบจํ าลองทัศนคติของ
ผูบริโภคเชียงใหม ( 1Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑหมูยอ
1Y 2L FLEX FTASTE AGE EDU HINC RATIO

1Y 1.000

2L -.0029 1.000
FLEX .0602 -.0235 1.000

FTASTE .2025 -.0124 .1977 1.000
AGE .0952 .1455 -.1698 -.0853 1.000
EDU .0733 .0639 .2162 -.0287 -.0307 1.000

HINC .1597 -.0303 .1991 .1247 .0146 .0324 1.000
RATIO .0320 -.1326 -.1257 .0575 -.1831 .1431 -.0381 1.000

ตารางที่ ข. 13  คาสมัประสิทธิ์ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจํ าลองในแบบจํ าลองทัศนคติของ
นกัทองเที่ยว ( 1Y ) ตอการปรับปรุงผลิตภัณฑหมูยอ
1Y 2L FLEX FTASTE AGE EDU HINC RATIO

1Y 1.000

2L .1089 1.000
FLEX .1308 .2830 1.000

FTASTE -.0377 .0514 .2090 1.000
AGE .0843 .0697 -.0063 -.0553 1.000
EDU .0699 -.0531 .2926 .1292 -.0733 1.000

HINC .0917 .1125 .1522 .2774 .0684 .2523 1.000
RATIO .2673 -.0480 -.1909 -.1391 .0376 -.0051 -.1838 1.000



ภาคผนวก ค.
ขอเสนอแนะของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียว

ตอการปรับปรุงสินคา 10 ชนิด (อื่นๆ)

ตารางที่ ค.1 ขอเสนอแนะของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเที่ยวตอการปรับปรุงสินคา 10 ชนิด (อืน่ๆ)
แหนม ผลไมดอง/แชอิ่ม

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 101 67.79 74 67.27 144 96.64 95 86.36
ซ้ือ 48 32.21 36 32.73 5 3.36 15 13.64

    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 16 10.74 15 13.64 3 2.01 4 3.64
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 24 16.11 17 15.45 2 1.34 11 10.00
    ควรปรับปรุง 8 5.37 4 3.64 0 0.00 0 0.00
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 2 4.17 3 8.33 0 0.00 0 0.00
กล่ิน 0 0.00 2 5.56 0 0.00 0 0.00
รสชาติและความเขมขน 0 0.00 2 5.56 0 0.00 0 0.00
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 4 8.33 2 5.56 0 0.00 0 0.00
ความสะอาด 1 2.08 2 5.56 0 0.00 0 0.00
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 1 2.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สถานท่ีจัดจํ าหนาย 1 2.08 1 2.78 0 0.00 0 0.00
ราคา 2 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                 : ผูบริโภคที่ซ้ือแหนมจํ านวน 48 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือแหนมจํ านวน 36 คน
                 : ผูบริโภคที่ซ้ือผลไมดอง/แชอ่ิมจํ านวน 5 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือผลไมดอง/แชอ่ิมจํ านวน 15 คน
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ตารางที่ ค.1 (ตอ)
กะละแม ลํ าไยอบแหง

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 145 97.32 98 89.09 147 98.66 103 93.64
ซ้ือ 4 2.68 12 10.91 2 1.34 7 6.36

    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 3 2.01 3 2.73 1 0.67 2 1.82
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 1 0.67 9 8.18 1 0.67 5 4.55
    ควรปรับปรุง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กล่ิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รสชาติและความเขมขน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ความสะอาด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สถานท่ีจัดจํ าหนาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราคา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                : ผูบริโภคที่ซ้ือกะละแมจํ านวน 4 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือกะละแมจํ านวน 12 คน
                : ผูบริโภคที่ซ้ือลํ าไยอบแหงจํ านวน 2 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือลํ าไยอบแหงจํ านวน 7 คน



76

ตารางที่ ค. 1 (ตอ)
สมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป นํ ้าสมุนไพรกระปอง

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 71 47.65 75 68.18 83 55.70 83 75.45
ซ้ือ 78 52.35 35 31.82 66 44.30 27 24.55

    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 40 26.85 20 18.18 38 25.50 17 15.45
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 10 6.71 8 7.27 8 5.37 7 6.36
    ควรปรับปรุง 28 18.79 7 6.36 20 13.42 3 2.73
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 1 1.28 1 2.86 1 1.52 0 0.00
กล่ิน 0 0.00 1 2.86 0 0.00 0 0.00
รสชาติและความเขมขน 1 1.28 4 11.43 1 1.52 0 0.00
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 13 16.67 2 5.71 8 12.12 1 1.96
ความสะอาด 5 6.41 1 2.86 2 3.03 0 0.00
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

11 14.10 2 5.71 8 12.12 2 3.92

สถานท่ีจัดจํ าหนาย 1 1.28 0 0.00 1 1.52 0 0.00
ราคา 9 11.54 0 0.00 5 7.58 0 0.00
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                : ผูบริโภคที่ซ้ือสมุนไพรก่ึงสํ าเร็จรูปจํ านวน 78 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือสมุนไพรก่ึงสํ าเร็จรูป 35 คน
                : ผูบริโภคที่ซ้ือนํ้ าสมุนไพรกระปองจํ านวน 66 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือนํ้ าสมุนไพรกระปองจํ านวน 27 คน



77

ตารางที่ ค. 1 (ตอ)
นํ้ าพริกเผา นํ ้าพริกแกง

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 102 68.46 80 72.73 112 75.17 83 75.45
ซ้ือ 47 31.54 30 27.27 37 24.83 27 24.55

    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 24 16.11 16 14.55 21 14.09 12 10.91
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 8 5.37 8 7.27 4 2.68 8 7.27
    ควรปรับปรุง 15 10.07 6 5.45 12 8.05 7 6.36
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 0 0.00 0 0.00 2 5.41 1 3.70
กล่ิน 1 2.13 0 0.00 1 2.70 0 0.00
รสชาติและความเขมขน 4 8.51 0 0.00 2 5.41 1 3.70
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 9 19.15 4 13.33 6 16.22 3 11.11
ความสะอาด 6 12.77 2 6.67 4 10.81 3 11.11
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 1 2.13 1 3.33 2 5.41 3 11.11
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิตภัณฑ
                : ผูบริโภคที่ซ้ือนํ้ าพริกเผาจํ านวน 47 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือนํ้ าพริกเผาจํ านวน 30 คน
                : ผูบริโภคที่ซ้ือนํ้ าพริกแกงจํ านวน 37 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือนํ้ าพริกแกงจํ านวน 27 คน



78

ตารางที่ ค. 1 (ตอ)
นํ ้าพริกลาบ นํ ้าพริกตาแดง

การเลือก/ไมเลือกซื้อ ผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูบริโภค นักทองเท่ียว
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมเลือกซ้ือ 121 81.21 86 78.18 80 53.69 69 62.73
ซ้ือ 28 18.79 24 21.82 69 46.31 41 37.27

    ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 19 12.75 12 10.91 30 20.13 18 16.36
    ไมแสดงความเห็นใด ๆ 3 2.01 7 6.36 6 4.03 10 9.09
    ควรปรับปรุง 6 4.03 5 4.55 33 22.15 13 11.82
จํ านวนตัวอยาง 149 100.00 110 100.00 149 100.00 110 100.00
เร่ืองที่ควรปรับปรุง
ลกัษณะภายในผลิตภัณฑ

สี 1 3.57 0 0.00 2 2.90 1 2.44
กล่ิน 0 0.00 0 0.00 3 4.35 1 2.44
รสชาติและความเขมขน 3 10.71 0 0.00 11 15.94 2 4.88
ลักษณะสัมผัส 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลกัษณะประกอบ

ลักษณะบรรจุภัณฑ 1 3.57 3 12.50 15 21.74 7 17.07
ความสะอาด 2 7.14 2 8.33 10 14.49 4 9.76
ความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ

0 0.00 1 4.17 6 8.70 2 4.88

การเก็บรักษา 0 0.00 0 0.00 1 1.45 1 2.44
สถานท่ีจัดจํ าหนาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราคา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หมายเหตุ  : รอยละของเร่ืองที่ควรปรับปรุงคิดเทียบจากจํ านวนตัวอยางที่ซ้ือผลิต ภัณฑ
                : ผูบริโภคที่ซ้ือนํ้ าพริกลาบจํ านวน 28 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือนํ้ าพริกลาบจํ านวน 24 คน
                : ผูบริโภคที่ซ้ือนํ้ าพริกตาแดงจํ านวน 69 คน สวนนักทองเที่ยวที่ซ้ือนํ้ าพริกตาแดงจํ านวน 41 คน


