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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจต อคุ ณลั กษณะของนมพร อ มดื่ ม อิ น ทรี ย ข องผู บ ริ โ ภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประเมินมูล คาความเต็ม ใจจายของผูบ ริโ ภค ซึ่ง ทําการเก็บ ขอมูล โดยใชแ บบสอบถาม
จากกลุมผูบริโภคนมพรอมดื่มอินทรียในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํานวน 400 คน และวิ เ คราะห ข อมู ล โดยใช การวิ เ คราะห
องค ป ระกอบร วม และคํานวณหาค า ความเต็มใจจายของผูบริโภค
ผลการวิเคราะหองคประกอบรวม พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในคุณลักษณะแตละดาน ดังนี้ 1) ดานบรรจุภัณฑ
2) ตรารับรองสินคาอินทรีย 3) ราคาตอหนวย ซึ่งมีความพึงพอใจใกลเคียงกันสวนสถานที่จัดจําหนายไมไดมีผลตอความพึงพอใจ
ของผูบริโภคมากนัก และเมื่อคํานวณมูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคตอคุณลักษณะของนมพรอมดื่มอินทรียที่ผูบ ริโ ภค
ใหความสําคัญ พบวา ผูบริโภคมีความยินดี ที่จะจายเพิ่มขึ้นสําหรับนมพรอมดื่มอินทรียที่เปนขวดแกว ประมาณ 7.50 บาท
และนมพรอมดื่มอินทรียท ี่มีตรารับรองสินคาอินทรีย ประมาณ 16.25 บาท (ปริมาณ 200 มิลลิลิตร) ผลการศึกษาขางตนชี้ใหเห็น
วา ผูบริโภคมีความยินดีที่จะจายเพิ่มขึ้นหากนมพรอมดื่มอินทรียมีบรรจุภัณฑที่ดี ปลอดภัย สะอาดและมีตรารับรองสินคา
อินทรียกํากับ ดังนั้นผูผลิตสามารถนําขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการเลือกใชวัสดุชนิดขวดแกวใหกับบรรจุภัณฑ
และการขอตรารับรองสินคาอินทรียจากหนวยงานรัฐ และการกําหนดราคาที่ผูบริโภคยินดีจะจายได เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณลักษณะตรงตามความตองการของผูบริโภค
Abstract
This research objective aimed to study preferences on characteristic of organic milk convincing
consumers to buy and evaluate willingness of consumers to buy milk. Questionnaire was used to
collect data from 400 samples in Bangkok area. Data were analyzed by conjoint analysis and calculate
the value of willing to pay.
Conjoint analysis results found that samples of consumers are attributes satisfied with 1) organic milk
packaging 2) organic product certified seal 3) price per unit. Selling place did not show much effect
on consumers' satisfaction. Results of calculating willingness-to-pay value of consumers on characters
of organic milk product found that they had willing to pay 7.50 baht more for glass bottled organic milk
and 16.25 baht (200 c.c.) for organic certified seal milk product. Research result indicated that consumers were
willing to pay more for organic certified seal, clean and safety milk. Therefore organic milk producers might
use these findings for their guidelines for packaging planning use bottle glass packaging, certify seal request
from government organization and price aspects of organic milk attributes to meet the exact needs of
their consumers.
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บทนํา
ในปจจุบันกระแสความนิยมในเรื่องของการบริโภคสินคาออรแกนิคนั้นเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับ สากล
และในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ๆ เนื่องจากผูบ ริโ ภคมีค วามตื่นตัวในเรื่องของการดูแ ล
รั ก ษาสุ ข ภาพมากขึ้ น ทั้ ง นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ผ ลั ก ดั น ให มี โ ครงการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนมทั่วไป ใหปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงโคนมแบบอินทรีย เพื่อสรางความเขมแข็ง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโค
ให กับ เกษตรกร ซึ่ ง ได กําหนดเป นแผนยุ ท ธศาสตร ของกรมปศุ สั ต ว โดยให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในภาคเกษตรกร ภาครั ฐ
ภาคอุ ต สาหกรรม ตลอดจนผู บ ริ โ ภค มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ น มพร อ มดื่ ม อิ น ทรี ย
(กรมปศุสัตว, 2560) และกระทรวงพาณิชย มีการสงเสริมการตลาดสินคาอินทรียมาอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ
เกษตรอินทรียไทยสรางเครือขายการคา และขยายตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (กระทรวงพาณิชย, 2559) เห็นไดจากปจจุบัน
มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หันมาลงทุนเพื่อประกอบกิจการดานการผลิต และจัด จําหนายผลิต ภัณฑน มออรแ กนิค
เพิ่มมากขึ้น ทําใหอัตราการเติบโตของตลาดนมพรอมดื่มอินทรียมีแนวโนนขยายตัวสูงขึ้น
อย างไรก็ ต าม ถึ ง การทําฟาร ม โคนมอิ นทรี ย จะให ผ ลตอบแทนทางด านราคาที่ สู ง กว าการทําฟาร ม โคนมทั่ ว ไป
แตปริมาณน้ํานมที่ไดนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค เนื่อ งจากขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนจากการทําฟารม
โคนมทั่ วไปเป นการทําฟาร ม โคนมอิ นทรี ย นั้น มี ค วามซั บ ซ อนและผลิ ต ได ย าก เพราะต อ งได รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
จากกรมปศุ สัตว (กรมปศุสัตว, 2560) ทั้งนี้ น้ํานมออรแกนิคมีคุณประโยชนที่สําคัญคือ ชวยลดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตันและตอตานการเกิดมะเร็ง นับไดวาเปนน้ํานมที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค สูงกวาน้ํานม
ปกติทั่วไป จึงทําใหราคาขายนมออรแกนิคมีราคาที่สูงกวานมทั่วไป (กอปรทิพย อัจฉริยโสภณ, 2557: 3)
แมวาในปจจุบันความตองการบริโภคสินคาอินทรียจะมีมากขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม แตจะเห็นไดวาสินคาที่เปนที่นิยม
ในประเทศไทยนั้น จะเปนสินคาประเภทขาว ผัก และผลไม มากกวาสินคาประเภทเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภท
นมพรอมดื่ม ฉะนั้นแลว จึงเปนเรื่องสําคัญที่หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริมการตลาดนมพรอมดื่ม อินทรียในภาครัฐและ
ภาคเอกชนและหน วยงานที่ เ กี่ ย วข องจะต องคํานึ ง ถึ ง ความต องการและพฤติ กรรมของผู บ ริ โ ภค รวมถึ ง ความเต็มใจตอ
การบริโภคสินคานมพรอมดื่มอินทรีย เพื่อจะนําไปสูการปรับตัวของผูผลิต ทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนการผลิตและ
แผนการตลาดใหมีความเหมาะสมตรงกับ ความตองการที่แ ทจริง ของผูบ ริโ ภคตอไป ดัง นั้น ในการศึกษาครั้ง นี้จึง มุง เนน
เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณลักษณะนมพรอมดื่มอินทรียที่ผูบริโภคตองการซึ่งจะสงผลตอความเต็มใจจายใหกับสินคา
ประเภทนมพรอมดื่มอินทรีย โดยมีวัตถุประสงคงานวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะนมพรอมดื่มอินทรียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจจายในการซื้อนมพรอมดื่มอินทรียที่มีคุณลักษณะของผลิต ภัณฑต ามที่ผูบ ริโ ภค
มีความพึงพอใจ
การทบทวนวรรณกรรม
จากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีการใชแ นวคิด การวิเ คราะหองคป ระกอบรวมและแนวคิด เกี่ย วกับ
ความเต็ ม ใจจ าย พบว า มี ง านวิ จัย ที่ ศึ กษาเรื่ องคุ ณลั กษณะที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจซื้ อแคบหมู ข องผู บ ริ โ ภค โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหองคประกอบรวม เพื่อหาคุณลักษณะมีผลตอการตัดสินใจซื้อแคบหมูของผูบริโภค โดยผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะ
ที่ผูบริโภคใหความพึงพอใจมากที่สุด คือบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศ (ธนัท ธํารงพิรุณ, 2559: 8) และนอกจากนี้ยังพบงานวิจัย
เรื่องความพึงพอใจและความเต็มใจจายของผูบริโภคในการซื้อนมยูเอชที (UHT) ที่ผลิตจากนมโคสดแท 100 เปอรเซ็นต (%)
ซึ่งใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวมเพื่อหามูลคาความเต็ม ใจจายของผูบ ริโ ภค โดยผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะ
ที่มีผลตอความพึงพอใจตอผลิตภัณฑนม UHT มากที่สุดคือชนิดของวัตถุดิบที่ใช รองลงมาคือ ปริมาณไขมัน ปริมาณน้ําตาล
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และการแตงกลิ่น สวนราคา ผูบริโภคใหความสําคัญเปนลําดับสุดทาย ซึ่งเปนคุณลักษณะที่นํามาศึกษา และไดนําคาความพึงพอใจ
ของคุณลักษณะที่ผูบริโภคพึงพอใจมากที่สุดมาคํานวณหาจํานวนเงินที่ผูบริโภคเต็มใจจายเพิ่มตามแนวคิดความเต็ม ใจจาย
พบวาผูบริโภคยินดีจายเงินเพิ่ม 8 บาทตอ 1 หนวยบริโภค (200 มิลลิลิตร) (จินดานาถ กิตติสมบูรณสุข , 2558: 57 - 66)
ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องเปนงานวิจัยที่ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวมเพื่อหาคุณลั กษณะของสินคาที่ผูบริโภคพึงพอใจ
เหมือนกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมจึ ง นํ ามาสู ก ารศึ กษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจและความเต็ ม ใจจ ายของผู บ ริ โ ภคต อ
คุณลักษณะของนมพร อ มดื่ ม อิ น ทรี ย โ ดยจะดํา เนิ น การวิ จั ย ด ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบร ว มและการหามู ล ค า
ความเต็ ม ใจจ าย ดั ง แสดงตอไปนี้
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากร คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 5,696,409 คน (สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล, 2558)
2) กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูบริโภคที่มีชวงอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีจํานวน 2,467,723 คน ซึ่งเปนกลุมผูบริโภค
ที่สามารถตัดสินใจและเลือกซื้อสินคาเพื่อบริโภคเองได โดยใชการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป (Krejcie and
Morgan, 1970: 608-610) ที่ กําหนดให ค าความคลาดเคลื่ อ นไม เ กิ น ร อ ยละ 5 ( α = 0.05) สํา หรั บ กลุ ม ประชากร
ที่มีมากกวา 100,000 ราย ไดมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไมนอยกวา 384 ตัวอยาง ดัง นั้นในการศึกษาครั้ง นี้จึง เลือก
ผูบริโภคที่บริโภคนมพรอมดื่มอินทรียแบบไมเจาะจงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามออนไลน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการออกแบบสอบถาม โดยกําหนดแบบคุณลักษณะของนมพรอมดื่ม อินทรียทั้ง หมด
4 คุณลักษณะ โดยแบงออกเปนคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ 2 ระดับ (ขวดแกว, ขวดพลาสติก) ดานราคา (ปริมาณ 200 มิลลิลิตร)
3 ระดับ (35 บาท, 40 บาท, 45 บาท) คุณลักษณะดานสถานทีจ่ ําหนาย 2 ระดับ (ซุปเปอรมาเก็ต, แหลงจําหนายสินคาอินทรีย)
และคุณลักษณะดานตรารับรองอินทรีย 2 ระดับ (มีตรารับ รองอินทรีย, ไมมีต รารับ รองอินทรีย) ทําใหไ ดชุด คุณลักษณะ
ที่ใชในการศึกษาทั้งหมด (2*3*2*2) คือ 24 ชุดคุณลักษณะ จากคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของนมพรอมดื่มอินทรีย
ที่ใชในการศึกษา สามารถใชวิธีการลดจํานวนชุดคุณลักษณะดวย Orthogonal Design บนโปรแกรม SPSS แลวนําไปวิเคราะห
เปนชุดรูปแบบได 8 รูปแบบ เพื่อหาระดับความพึงพอใจของชุดคุณลักษณะนมพรอมดื่มอินทรีย ไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชุดรูปแบบคุณลักษณะของนมพรอมดื่มอินทรีย
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6
7
8

บรรจุภัณฑ
ขวดแกว
ขวดแกว
ขวดแกว
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดแกว

ราคา (บาท)
40
45
35
40
35
45
35
35

สถานที่จําหนาย
แหลงจําหนายสินคาอินทรีย
ซุปเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรมารเก็ต
แหลงจําหนายสินคาอินทรีย
แหลงจําหนายสินคาอินทรีย
ซุปเปอรมารเก็ต
แหลงจําหนายสินคาอินทรีย

หนวย : ขนาด 200 มิลลิลิตร
ตรารับรอง
ไมมีตรารับรองอินทรีย
มีตรารับรองอินทรีย
ไมมตี รารับรองอินทรีย
มีตรารับรองอินทรีย
มีตรารับรองอินทรีย
ไมมีตรารับรองอินทรีย
ไมมีตรารับรองอินทรีย
มีตรารับรองอินทรีย
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ
ตลอดจนขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2 ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลหลักที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลน โดยคัดเลือกขอมูลเฉพาะผูที่เคยเลือกซื้อและบริโภคนมพรอมดื่มอินทรีย เพื่อศึกษาลักษณะดานพฤติกรรมการบริโภค
การเลือกซื้อสินคา ความรูความเขาใจเกี่ย วกับ นมพรอมดื่ม อินทรีย และความพึง พอใจเกี่ย วกับ นมพรอมดื่ม อินทรียข อง
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหคาความพึงพอใจของระดับคุณลักษณะในแตละคุณลักษณะ
ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
คุณลักษณะของนมพรอมดื่มอินทรีย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อให ไดคาความพึงพอใจของคุณลักษณะดานตางๆ
ไดแก บรรจุภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย และตรารับรองอินทรีย
4.2 การวิเคราะหคาความเต็มใจจายของผูบริโภค
นําค าความพึ ง พอใจต อคุ ณลั กษณะที่ ต องการศึ กษาและค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเชิ ง เส นของป จจั ย ราคา
ซึ่งเปนผลวิเคราะหจากองคประกอบรวม มาคํานวณจํานวนเงินสวนเพิ่มที่ผูบริโภคเต็มใจจาย (Marginal Willingness to Pay :
MWTP) ให กับ นมพร อมดื่ ม อิ นทรี ย ที่ มี คุ ณลั กษณะค าความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด (จิ นดานาถ กิ ต ติ ส มบู ร ณ สุ ข , 2558: 14)
ดั ง สมการ (1)
MWTP =

คาลบสัมประสิทธิค์ ุณลักษณะที่มีคาความพึงพอใจมากที่สุด
คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยราคา

(1)

สรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจและความเต็มใจจายของผูบริโภคนมพรอมดื่มอินทรีย ไดผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) โดยความหมายของคุณลักษณะดานตางๆ มีดังตอไปนี้
1) ลักษณะบรรจุภัณฑ
- ขวดแกว หมายถึง ตัวขวดที่บรรจุทํามาจากแกว ฝาที่ใชปดขวดเปนฝาเกลียวอัดสุญญากาศและซีลดวยพลาสติก
ที่ฝาขวดกับตัวขวดอีก 1 ชั้น
- ขวดพลาสติก หมายถึง ตัวขวดและฝาที่บรรจุทํามาจากพลาสติก หรือใชฟรอยดในการปดปากขวด เพียงชั้นเดียว
2) สถานที่จัดจําหนาย
- แหลงจําหนายสินคาอินทรีย หมายถึง รานคา หรือ งานที่จัดขึ้นเพื่อจําหนายเฉพาะสินคาอินทรีย
- ซุปเปอรมารเก็ต หมายถึง รานคาแบบบริการตนเองอันเปนรูปแบบหนึ่งของรานขายของชํา ซึ่งเสนอขายสินคา
อาหารและของใชในครัวเรือนหลายประเภทโดยจัดจําแนกไวตามแผนก
3) การมีตรารับรองอินทรีย
- มีตรารับรองอินทรีย หมายถึง ผลิตภัณฑที่มตี รารับรองผลิตภัณฑอินทรียมาตรฐานของไทย (Organic Thailand)
หรือตรารับรองอื่นที่เปนตรารับรองผลิตภัณฑอินทรีย แสดงอยูบนตัวผลิตภัณฑ
- ไมมีตรารับรองอินทรีย หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไมมีตรารับรองผลิตภัณฑอินทรียมาตรฐานของไทย (Organic
Thailand) หรือตรารับรองอื่นที่เปนตรารับรองผลิตภัณฑอินทรีย แสดงอยูบนตัวผลิตภัณฑ
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ตารางที่ 2 คาความพึงพอใจของระดับคุณลักษณะในแตละคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
บรรจุภัณฑ
ราคา (บาท) /200 มิลลิลิตร
สถานที่จําหนาย
ตรารับรองอินทรีย

ระดับคุณลักษณะ
ขวดแกว (PGx)
ขวดพลาสติก (PGy)
35 บาท (PRx)
40 บาท (PRy)
45 บาท (PRz)
ซุปเปอรมาเก็ต (PLx)
แหลงจําหนายสินคาอินทรีย (PLy)
มีตรารับรองอินทรีย (STx)
ไมมีตรารับรองอินทรีย (STy)

คาคงที่

คาความพึงพอใจ
0.573
- 0.573
- 2.647
- 3.025
- 3.404
0.081
- 0.081
2.468
1.234
5.580

จากค าอรรถประโยชน (ตารางที่ 2) ทําให ส ามารถสร างแบบจํ าลองหลั กของการวิ จัย ซึ่ ง เป นแบบจํ าลอง
อรรถประโยชนโดยรวมไดดังสมการ (2)
อรรถประโยชนรวม U(X) = 5.580 + 0.573PGx – 0.573PGy – 2.647PRx – 3.025PRy – 3.404PRz +
0.081PLx – 0.081PLy + 2.468STx + 1.234STy
(2)
ซึ่งคาความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณลักษณะดานตาง ๆ แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความพึงพอใจตอคุณลักษณะ
ดานบรรจุภัณฑที่เปนขวดแกว และการมีตรารับรองอินทรียมากที่สุด และสําหรับคาระดับความสําคัญ (Importance Value)
ที่ไดจาก Conjoint Analysis แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ และการมีตรารับรองอินทรีย
ที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 29.09 และ รอยละ 27.95 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ระดับการใหความสําคัญตอคุณลักษณะจากผลการวิเคราะหองคประกอบรวม
คุณลักษณะ
บรรจุภัณฑ
ราคาตอหนวย
สถานที่จัดจําหนาย
การมีตรารับรองอินทรีย

สัดสวนความสําคัญ (รอยละ)
29.09
27.15
15.81
27.95

2. ผลจากการคํานวณตามแนวคิดความเต็มใจจาย (Willingness to pay)
ทั้งนี้การใชโปรแกรมมาชวยในการวิเคราะหองคป ระกอบรวม นอกจากจะทําใหท ราบถึง คาอรรถประโยชน
ดังที่กลาวไปในขางตนแลว ยังทําใหทราบคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยราคา (Price Coefficient) อีกดวย ซึ่งการวิเคราะหครั้งนี้
คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยราคา คือ - 0.076
คาสัมประสิทธิด์ ังกลาวสามารถนําไปเขาสูตรการคํานวณหาจํานวนเงินสวนเพิ่มที่ผูบริโภคเต็มใจจาย (Marginal
Willingness to Pay : MWTP) ตามแนวคิดความเต็มใจจาย (Willingness to Pay) ดังนั้น สูตรการคํานวณหาจํานวนเงินเพิ่ม
ที่ผูบริโภคเต็มใจจาย สําหรับนมพรอมดื่มอินทรียที่มีคุณลักษณะคาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขวดแกว และการมีตรารับรอง
อินทรีย จึงมีรูปแบบดังสมการที่ (3) และ (4) ตามลําดับ
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นมพรอมดื่มอินทรียบรรจุขวดแกว

MWTP = - (0.573) / ( - 0.076)
= 7.54

(3)

นมพรอมดื่มอินทรียมีตรารับรองอินทรีย

MWTP = - (1.234) / ( - 0.076)
= 16.24

(4)

จากผลการคํา นวณสรุ ป ได ว า ผู บ ริ โ ภคจะยิ น ดี จ า ยเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น จากราคาเฉลี่ ย ประมาณ 7.50 บาท
(ปริมาณ 200 มิลลิลิตร) สําหรับนมพรอมดื่มอินทรียที่เปนขวดแกว และสําหรับนมพรอมดื่มอินทรียที่มีตรารับรองอินทรีย
ประมาณ 16.25 บาท (200 มิลลิลิตร)
อภิปรายผล
การศึ กษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจและความเต็ ม ใจจ ายของผู บ ริ โ ภคต อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
นมพรอมดื่มอินทรีย ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบรวมทําใหทราบวาคุณลักษณะของผลิตภัณฑมี ผลตอความพึง พอใจของผูบ ริโ ภค
มากที่ สุ ด คื อ คุ ณลั กษณะด านบรรจุ ภั ณฑ ที่ เ ป นขวดแก ว รองลงมาคื อ การมี ต รารั บ รองอิ นทรี ย ราคาต อหน วย ซึ่ ง มี ค า
ความพึงพอใจใกลเคียงกัน สวนสถานที่จัดจําหนายไมไดมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคมากนัก เนื่องจากสินคาเปนประเภท
อาหารผู บ ริ โ ภคจึ ง ให ค วามสําคั ญ กั บ บรรจุ ภั ณฑ ที่ ส ะอาดและปลอดภั ย มาเป นอั นดั บ แรก ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ
ธนัท ธํารงพิรุณ (2559: 1 – 19) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแคบหมูของผูบริโภค ซึ่งเปนสินคาประเภท
อาหารเหมือนกัน และจากการวิเคราะหพบวาผูบริโภคใหความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะหคาความเต็มใจจายของผูบริโภคที่มีตอคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ สําหรับนมพรอมดื่มอินทรีย 
ที่เปนขวดแกวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7.50 บาท และการมีตรารับรองอินทรียจะเพิ่มขึ้นประมาณ 16.25 บาท (ขนาด 200 มิลลิลิตร)
ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ผูบริโภคพึงพอใจสูงสุด แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินเพิ่มในคุณลักษณะที่พึงพอใจหรือคุณลักษณะ
ที่ ใ ห อรรถประโยชน สู ง สุ ด ซึ่ ง สอดคล องกั บ แนวคิ ด ความเต็ ม ใจจ ายที่ วา การที่ ผู บ ริ โ ภคจะมี ค วามยิ นดี ห รื อความเต็ ม ใจ
ที่ พ ร อมจะจ า ย สําหรั บ ค าสิ นค าหรื อบริ การนั้ นมากน อยเพี ย งใด ขึ้ นอยู กับ การตระหนั กในคุ ณค าของสิ นค าและบริ การ
แตละหนวยวาจะใหอรรถประโยชน (Utility) หรือความพอพึงใจ (Preference) ที่จะไดรับจากการบริโภค สินคาและบริการ
ชนิดนั้นอยางไร ในขณะเดียวกัน การที่ผูบริโภคจะสามารถซื้อสินคาหรือบริการชนิด นั้นไดหรือไม ยอมขึ้นอยูกับความสามารถ
ที่จะจายคาสินคาหรือบริการในจํานวนที่ตองการนั้นดวยเชนกัน (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2557: 29)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
จากการศึกษาครั้งนี้ผูผลิตสามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการเลือกใชบรรจุภัณฑแบบขวดแกว
ใหกับนมพรอมดื่มอินทรีย และการขอตรารับรองอินทรีย จากหนวยงานของรัฐ อยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใ หกับ
ผลิ ต ภั ณฑ เนื่ องจากเป นหน วยงานที่ กํากั บ ดู แ ลเรื่ องนี้ เพื่ อให ส ามารถผลิ ต นมพร อมดื่ ม อิ นทรี ย ที่ มี คุ ณลั กษณะตรงตาม
ความพึงพอใจของผูบริโภคมากที่สุด รวมถึงการกําหนดราคาที่เหมาะสมที่ผูบริโภคสามารถจายใหกับนมพรอมดื่มอินทรียได
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาจากกลุมผูบริโภคที่เจาะจงเฉพาะกลุม เชน กลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ เนื่องจาก
กลุม ผูบริโภคกลุมนี้มีความใสใจในเรื่องของสุขภาพมากกวาผูบริโภคทั่วไป อาจทําใหไดผลิตภัณฑนมอินทรียที่มีคุณลักษณะ
หรือปจจัยอื่นเพิ่มเติมจากงานวิจัยเดิม และผูบริโภคกลุมนี้อาจมีการใหมูลคาความเต็มใจจายที่สูงขึ้นมากกวาผูบริโภคทั่วไป
เนื่องจากเปนกลุมผูบ ริโภคที่ตระหนักถึงคุณประโยชนของนมอินทรียอยูแลว
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