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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง การให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด ของผู้บริโภค

ชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดเน้ือไก่สดของผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ 2)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเน้ือ

ไก่สดของผู้บริโภคชาวกมัพูชา ในกรุงพนมเปญ และ 3) เพ่ือศึกษาการให้ความส าคัญระหว่างลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สดของผู้บริโภคชาวกัมพูชา ใน

กรุงพนมเปญ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในกรุง

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีตัวอย่างจ านวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตาอย่างเท่าๆ ใน 3 ตลาด 

ได้แก่ Central Market จ านวน 128 คน Olympic Market จ านวน 128 คน และ Orussey Market จ านวน 

129 คน เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความถี่ (Frequency) และทดสอบสมมุติฐานโดย

ใช้สถิติอ้างองิ ได้แก่ Chi-squares และ ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคชาวกัมพูชาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ท าอาชีพค้าขาย และท าธุรกิจส่วนตัว ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นหอพัก/ห้อง

แถว  มีสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน มีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ผลการศึกษา

ด้านพฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สด พบว่า ส่วนใหญ่เลือกทานไก่สดประเภทไก่บ้านใน 1 สัปดาห์ผู้บริโภค

รับประทานมากกว่า 5 คร้ัง โดยน าเน้ือไก่ส่วนของเน้ือสะโพกมาปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด ผู้บริโภคให้

เหตุผลว่าสาเหตุที่บริโภคเน้ือไก่สดประเภทไก่บ้านเพราะหาซ้ือได้ง่ายตามตลาดสด และจะซ้ือเน้ือไก่สดมา

ทั้งตัวด้วยตนเองประมาณ 2 คร้ัง/สัปดาห์ ในปริมาณ 1-1.9 กิโลกรัมต่อคร้ัง ส าหรับด้านปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่มีความส าคัญต่อการซ้ือเน้ือไก่สดน้ัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย เร่ืองความสะดวก หาซ้ือได้ง่าย กับร้านจัดจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือและได้มาตรฐาน  ซ่ึงในด้าน

ผลิตภัณฑผู้์บริโภคให้ความส าคัญกบัความสดของเน้ือไก่  ความสะอาด และลักษณะทางกายภาพของเน้ือไก่

สด เช่น ส ีรูปร่าง ขนาด กล่ิน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย ได้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย 

และลักษณะบรรจุภัณฑ์ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ไม่แพงกว่าเจ้าอื่น อีกทั้งยังให้

                                                 
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธรุกจิ สาขาวิชาธรุกจิอาเซียน คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ความส าคัญกับความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับราคาเน้ือสัตว์ประเภทอื่น ๆ และความคุ้มค่าของ

สารอาหารที่ได้รับเมื่อเทยีบกบัเน้ือสตัว์ประเภทอื่นๆ  ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาด 

เร่ืองการลดราคาสินค้าและการแถมมากที่สุด  โดยผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษา

ต่างกนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการซ้ือเน้ือไก่สดในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคญั: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ชาวกมัพูชา  

 

บทน า 

ไก่เป็นอาหารประเภทเน้ือสัตว์ที่สามารถรับประทานกันได้ทุกชาติทุกศาสนา 
 
ประเทศไทยมีการ

ส่งออกไก่ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งสิ้น 62,278 ตัน มูลค่า 4,843 ล้านบาท ในปี 2555 ซ่ึงประเทศ

กัมพูชาเป็น 3 ประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่มีมูลค่าการน าเข้าไก่จากประเทศไทย  ถือว่าไก่เป็นสินค่า

ส่งออกที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ตามสถานการณ์การค้าไก่กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2555 

น้ัน ไทยมีการส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งสิ้น 62,278 ตัน มูลค่า 4,843 ล้าน

บาท ซ่ึงประเทศที่น าเข้าไก่ไทยมากที่สุดคือ ประเทศลาว 38.5% รองลงมา คือ มาเลเซีย 12.60% และ

กัมพูชา 0.2% โดยการลงทุนของบริษัทไทยในประเทศกัมพูชาจะโดดเด่นอยู่ 2 บริษัท คือ บริษัทซีพี และ

บริษัทเบทาโกร ซ่ึงตลาดไก่กัมพูชามีโอกาสเติบโตเพราะปัจจุบันยังน าเข้าจากประเทศไทยถึงวันละ 2,000 

ตัว จากข้อมูลของธุรกจิเบทาโกรที่กมัพูชา พบว่าน าอาหารสัตว์จากประเทศไทยไปจ าหน่ายประมาณ 3,500 

ตันต่อเดือน สร้างฟาร์มแม่พันธุ์สุกรจ านวน 1,500 แม่ ลูกสุกรที่ผลิตได้ส่วนหน่ึงเล้ียงเองประมาณ70% 

และอกี 30% น าออกสู่โครงการจ้างเล้ียง  (กรมการค้าต่างประเทศ,2556)  

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาน้ันแสดงให้เห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไก่ใน

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงท าให้อุตสาหกรรมบางแห่งที่จ าหน่ายเฉพาะภายในประเทศไทยสนใจส่งออก

ไก่ไปจ าหน่ายในประเทศเพ่ือนบ้านหรือก่อตั้งฐานการผลิต และการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักอันได้แก่ 

ธุรกจิอาหารสตัว์ ธุรกจิฟาร์มเล้ียงสตัว์ และอาหารส าเรจ็รูป ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของห่วงโซ่

การผลิต (Supply Chain) โดยได้มองเหน็ว่าในประเทศกัมพูชา น้ันเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีซ่ึงจะ

ช่วยสนับสนุนการผลิตได้ดี คือ อาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และการผลิตอาหาร เพ่ือรองรับความต้องการที่

เพ่ิมขึ้ นทั้งในประเทศและการเปิดตลาดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) ในขณะเดียวกันเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง และยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจและถือ

เป็นการต่อยอดทางธุรกจิ โดบปัจจัยหลักใน   การด าเนินธุรกจิด้านเกษตรอุตสาหกรรมน้ัน เป็นวัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวโพดและมันส าปะหลัง ซ่ึงในประเทศกัมพูชาถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่

ส าคัญ และถือเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในกมัพูชาได้รับการศึกษาดีมีความสามารถและ

มีความคิดทนัสมัยก าลังเข้ามาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจที่

ส าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต 

65



3 
 

ด้วยเหตุน้ีถึงแม้ว่ามีบริษัทขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนก่อนแต่ผู้วิจัยเหน็สมควรว่าก่อนที่บริษัทขนาด

เลก็จะส่งออกไก่ไปจ าหน่ายหรือก่อต้ังฐานการผลิตในประเทศกัมพูชาน้ัน จ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ การให้

ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด ของผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ อย่าง

แท้จริง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิง

กจิการที่มีขนาดเลก็กว่าให้สามารถก าหนดแผนได้ชัดเจนข้ึน 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สดของผู้บริโภคชาว

กมัพูชา ในกรุงพนมเปญ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สดของผู้บริโภคชาวกมัพูชา ในกรุงพนมเปญ 

3. เพ่ือศึกษาการให้ความส าคัญระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคและปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดเนื้อไก่สดของผู้บริโภคชาวกมัพูชา ในกรุงพนมเปญ 

 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

ผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดเนื้อไก่สดแตกต่างกนั 

 

ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. สามารถน าไปวางแผนท าให้อุตสาหกรรมได้ขยายกิจการออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและ

สามารถเพ่ิมศักยภาพในการท าก าไรได้มากขึ้น 

2. สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจส่งออกไก่ได้เหมาะสมกับ

พฤติกรรมการบริโภคไก่ของชาวกมัพูชา ในกรุงพนมเปญ 

3. สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เน่ืองจาก

ตลาดในกรุงพนมเปญที่มีช่ือเสียง เป็นที่นิยม มีขนาดใหญ่ และสถานที่คล้ายกัน จ านวน 3 ตลาด ได้แก่ 

Central Market  Olympic Mar และ Orussey Market ผู้วิจัยจึงวางแผนการสุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กันในแต่ละ

ตลาด โดยการใช้การสุ่มแบบโควตา โดยใช้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 385 คน ซ่ึงได้จากการค านวณขนาด

ตัวอย่างกรณีไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงพัฒนามาจาก

กรอบแนวความคิด และได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เป็นค าถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพ  

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไก่ คือ ใครเป็นผู้บริโภค ท าไมจึงบริโภค 

บริโภคอะไร บริโภคเม่ือไหร่ บริโภคที่ไหน และบริโภคอย่างไร  

ตอนที่ 3  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเป็นผู้เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยเดินทางไป

เกบ็ข้อมูลที่กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา  และเพ่ือเป็นการควบคุมการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะให้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัเน้ือหาสาระของแบบสอบถามให้ผู้ตอบมีความเข้าใจตรงกันและเพ่ือค าตอบของข้อมูลที่มีความ

น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะผู้ที่ก  าลังเลือกเดินซ้ือไก่อยู่ในตลาด 3 ตลาดหลัก  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าความถี่ (Frequency) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Chi-squares และ ANOVA ด้วยวิธ ี

Independent Simple t-test และวิธี F-test  ที่ระดับ 0.05 น ามาเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Lest 

Significant Difference) 

 

ผลการวิจยั 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคชาวกมัพูชาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ท าอาชีพค้าขาย และท าธุรกิจส่วนตัว ลักษณะที่อยู่

อาศัยเป็นหอพัก/ห้องแถว เป็นครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน มีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน

ไม่เกนิ 10,000 บาท  

2. พฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สด พบว่า ผู้บริโภคชาวกมัพูชาส่วนใหญ่เลือกทานไก่สดประเภท

ไก่บ้าน ซ่ึงใน 1 สัปดาห์ทานมากกว่า 5 คร้ัง โดยน าไก่มาปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด และน าส่วนของเน้ือ

สะโพกมาปรุงอาหารเพ่ือรับประทาน ส่วนใหญ่บริโภคเน้ือไก่สดเพราะหาซ้ือได้ง่าย ที่ตลาดสด และจะซ้ือ

เน้ือไก่ 2 คร้ัง/สปัดาห์ ในปริมาณ 1-1.9 กโิลกรัม และจะเลือกซ้ือไก่สดทั้งตัวด้วยตนเอง 

3. การให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.24 เมื่อ

พิจารณารายด้านส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุด รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด รายละเอยีดมีดังน้ี 

 3.1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคชาว

กมัพูชาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัการหาซ้ือได้ง่าย สะดวก มีมากที่สดุ รองลงมาให้ความส าคัญกับร้านที่จัด

จ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือและได้มาตรฐาน 
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 3.2 ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคชาวกัมพูชา

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความสดมากที่สุด รองลงมา ความสะอาด และลักษณะทางกายภาพของเน้ือไก่

สด เช่น ส ีรูปร่าง ขนาด กล่ิน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย ได้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย 

และลักษณะบรรจุภัณฑ ์

 3.3 ด้านราคา พบว่า ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคชาวกัมพูชาส่วน

ใหญ่ให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ไม่แพงกว่าเจ้าอื่น รองลงมาให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าของราคาเมื่อ

เทยีบกบัราคาเน้ือสตัว์ อื่น ๆ ความคุ้มค่าของราคาเม่ือเทยีบกับคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับ และราคาแพง

แต่มีคุณภาพมากกว่า 

 3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภค

ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการลดราคามากที่สุด รองลงมาให้ความส าคัญกับการแถม การให้

ข้อมูลข่าวสารด้านคุณประโยชน์ และการโฆษณา 

ผลการทดสอบสมมติฐานการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด ของ

ผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ ปรากฏว่ามี 1 สมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ ได้แก่ 

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด 

แตกต่างกนั โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่างกนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือ

ไก่สดโดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงผลการเปรียบเทยีบ พบว่า การศึกษาที่ต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดเนื้อไก่สด ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน ในด้าน

ผลิตภัณฑ ์พบว่า การศึกษาที่สงูกว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด 

แตกต่างกับระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านราคา และ ในด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรี ให้

ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด แตกต่างกัน ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดน้ัน 

การศึกษาที่ต่างกนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด ของ

ผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ จะใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยการคือ ค าถาม 6W และ            

1H  ในการค้นหาพฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สดของชาวกมัพูชา และใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นแนวทางในการศึกษาโดย มีประเดน็ส าคัญ ได้ดังน้ี  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ที่แตกต่างกนั ให้ความส าคัญต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สดในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะ เน้ือไก่สดเป็นอาหารที่สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลากหลายวิธ ีสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุก

อายุ และ มีคุณค่าทางอาหารมากกมาย อกีทั้งผู้บริโภคยังสามารถหาซ้ือได้ง่ายตามตลาดสด และเมื่อเทยีบ

ราคากับเน้ือสัตว์กับประเภทอื่น ๆ เช่น เน้ือวัว เน้ือหมู เป็นต้น โดยเน้ือไก่สดจะมีราคาที่ถูกกว่า จาก
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การศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สดในกรุง

พนมเปญ ประเทศกมัพูชา ซ่ึงสอดคล้องกบัการอธบิายเร่ืองทฤษฎีโดย ลี Lee D.C. (Kumjura 1982:38) 

ได้กล่าวไว้ว่า ในการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม เช่น การรับประทานอาหาร มีการเปล่ียนแปลงยากทสีุด 

เพราะเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุจะมีการผสมกลมกลืนง่ายกว่าวัฒนธรรมประเภท ความคิด และทศันคติ  

2. พฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สด จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเน้ือไก่สดของ

ผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกรับประทานเน้ือไก่สด

ประเภทไก่บ้าน ซ่ึงใน 1 สัปดาห์น้ัน จะรับประทานมากกว่า 5 คร้ัง โดยจะใช้ส่วนของสะโพก น่อง และไก่

ทั้งตัว มาปรุงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทอด ต้ม ผัด ตามล าดับ โดยให้เหตุผลว่าที่เลือกทานเน้ือไก่เพราะ

รสชาติอร่อย และราคาถูก สามารถซ้ือเน้ือได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะซ้ือสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ในแต่ละคร้ังจะ

ซ้ือในปริมาณ 1-19 กโิลกรัม โดยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือทั้งตัว และแยกช้ินส่วน เป็นสะโพก น่อง ปีก เพราะ

เป็นช้ินส่วนที่ทานง่ายสามารถทานได้ทุก เพศ ทุกวัย และที่ส าคัญเน้ือไก่สดหาซ้ือได้ง่ายตามตลาดสด ซ่ึง

สอดคล้องกบังาน ส่วนวิจัย 1 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (2556) 

ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชา ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมที่น่าสนใจของผู้บริโภคชาว

กัมพูชา คือ ชาวกัมพูชานิยมเลือกซ้ือสินค้าจากตลาดสดและร้านค้าปลีก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจาก 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ซ่ึงเปิดเผยว่าชาวกัมพูชาร้อยละ 70 นิยมซ้ือ

สนิค้าในตลาดสด อกีทั้งตลาดสดบางแห่งยังมีเสื้อผ้า และเคร่ืองประดับขาย  ซ่ึงวัยรุ่นและแรงงานที่อาศัย

อยู่ในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงพนมเปญ จะซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกที่ต้ังอยู่ย่านชุมชน เพราะสะดวกและมี

สินค้าให้เลือกซ้ือที่หลากหลาย ชาวกัมพูชามีพฤติกรรมเลือกซ้ือสินค้าบ่อยคร้ัง แต่ปริมาณการซ้ือแต่ละ

คร้ังไม่มากนัก จากผลการจากวิจัยทั้ง 2 ที่ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจกับธุรกิจส่งออกเน้ือไก่ของไทยเป็นอย่าง

มาก ในการเลือกหาช่องทางการจัดจ าหน่ายไปสู่ผู้บริโภคในประเทศกมัพูชา  

3. การให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเนื้อไก่สด จากการวิเคราะห์พบว่า การ

ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด คือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้

ความส าคัญกบัความสะดวกในการซ้ือ ซ่ึงได้สอดคล้องกับงาน ส่วนวิจัย 1 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (2556) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชา ผลการศึกษา พบว่า 

พฤติกรรมที่น่าสนใจของผู้บริโภคชาวกัมพูชา คือ ชาวกัมพูชานิยมเลือกซ้ือสินค้าจากตลาดสดและร้านค้า

ปลีก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ พบว่า ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะการซ้ือเน้ือไก่สดที่ตลาดเพราะหาซ้ือ

ได้ง่าย  อีกทั้งผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองของความสด ความสะอาด 

รูปลักษณะทางกายภาพของเน้ือไก่สด สี รูปร่าง ขนาด กล่ิน เช่นกัน ในด้านของราคาน้ันผู้บริโภคให้

ความส าคัญกบัราคาที่ไม่แพงกว่าเจ้าอื่นๆ และรู้สกึว่าได้รับความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทยีบกบัราคาเน้ือสัตว์

อื่นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเน้ือไก่เพราะมีราคาที่ถูก อย่างไรกต็ามผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกบัการโฆษณาน้อย แต่จะให้ความส าคัญในเร่ืองของการแถมและการลดราคามากกว่า 

 

69



7 
 

ขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเน้ือไก่สด ของชาว

กมัพูชา ในกรุงพนมเปญ มีประเดน็ข้อเสนอแนะน า ดังน้ี 

1. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับหาซ้ือง่าย และสะดวก มาก

ที่สดุ รองลงมาจะให้ความส าคัญกับร้านที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือและมาตรฐาน ดังน้ัน ผู้บริหารหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจ าหน่ายไก่สดควรเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย เน้ือไก่สดที่ตลาดสดให้มากขึ้ น เพ่ือ

ความสะดวกในการซ้ือเน้ือไก่สดของผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานเร่ืองคุณภาพให้มีความน่าเช่ือถือ 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสด มากที่สุด รองลงมา ความสะอาด 

มี ลักษณะทางกายภาพของเน้ือไก่สด (สี รูปร่าง ขนาด กล่ิน) รับรองคุณภาพมาตรฐาน และความ

ปลอดภัย คุณประโยชน์ต่อร่างกาย และบรรจุภัณฑ์ ดังน้ัน ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจ าหน่ายไก่สด

ควรรักษาความสดของเน้ือไก่และควรสะอาด ควรมีมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ ปลอดภัย ให้

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย 

3. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าที่ไม่แพงกว่าเจ้าอื่น รองลงมา 

ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับราคาเน้ือสัตว์ อื่น  ๆ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับคุณค่าของ

สารอาหารที่ได้รับ และราคาแพงแต่มีคุณภาพมากกว่า ดังน้ัน ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจ าหน่ายไก่

สดที่ต้ังราคาไว้สูงเกินไปควรปรับลดราคาลง หรือไม่ควรจ าหน่ายแพงกว่าเจ้าอื่น ควรก าหนดราคาให้

เหมาะสมกบัก าลังซ้ือของผู้บริโภคในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา เป็นส าคัญ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับลดราคา มากที่สุด รองลงมา 

การแถม การให้ข้อมูลข่าวสารด้านคุณประโยชน์ และการโฆษณา ดังน้ัน ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

จ าหน่ายเน้ือไก่สดควรลดราคาลงตามวาระหรือโอกาสพิเศษ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการจ าหน่ายเน้ือไก่สด

และการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายเน้ือไก่ และควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการของ

เน้ือไก่ให้ผู้บริโภคในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ได้ทราบทั่วถึงกนั 

ส าหรับข้อเสนอแนะงานวิจัย การศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในประเดน็ของ

การศึกษาความคาดหวังของผู้บริโภคเน้ือไก่สดในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา การศึกษาปัญหาที่มีต่อ

การบริโภคเน้ือไก่สดในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือเน้ือไก่

ในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา 
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