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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผสัของ
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา และสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต 
ทั้งน้ียงัรวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นความชอบของผูบ้ริโภค และศึกษาความยินดีจ่ายของ
ผูบ้ริโภคต่อสับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุ เก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบทาง
ประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคจ านวน 150 ราย ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้ระดับคะแนนความชอบสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 
(หอมสุวรรณ) มากกวา่สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตในดา้นรูปลกัษณ์ สี 
รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ส่วนความยินดีจ่ายของผูบ้ริโภคส าหรับสับปะรดแต่ละ
สายพนัธ์ุ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความยนิดีจ่ายสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) สูงท่ีสุด รองลงมา
คือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต ตามล าดบั 

   
 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) เป็นสับปะรดสาย
พนัธ์ุใหม่ท่ีมีแนวโนม้วา่จะสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการในอนาคตมากกวา่สายพนัธ์ุท่ี
มีจ  าหน่ายทัว่ไปในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการจึงควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภค ให้ทราบถึงคุณลักษณะท่ีโดดเด่นและประโยชน์ของสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 (หอม
สุวรรณ) เพื่อกระตุน้ความตอ้งการสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีใหม้ากข้ึน 
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The purposes of this study were to compare sensory attributes of MD-2 species 

(Homsuwan)  with Sriracha and Phuket species, to compare the differences among consumers’ 
preferences, and to study consumers’ willingness to pay for three varieties of pineapple. Primary 
data were collected by interviewing 150 consumers during February 2018.   

 
The results from the study found that the sampling consumers preferred MD-2 species 

(Homsuwan) to Sriracha and Phuket species in terms of appearance, color, taste, texture and overall 
preferences. Moreover, the consumers’s willingness to pay for MD-2 variety (Homsuwan) was the 
highest, whereas Sriracha and Phuket species were the second and the third respectively.  

  
This research showed that MD-2 species is new variety that tends to increase revenue to 

farmers and entrepreneurs in the future more than the existing species.  Entrepreneurs should 
seriously advertise and inform consumers concerning its prominent characteristics and usefulness 
in order to increase its demand. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

สับปะรดเป็นพืชล้มลุกชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี
ปริมาณความตอ้งการของตลาดอยูใ่นระดบัสูง การพฒันาคุณภาพผลผลิตของสับปะรดให้ตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ จึงมีความส าคญัมาก ซ่ึงคนไทยต่างรู้จกักนั
ดีและนิยมบริโภคผลไม้ชนิดน้ีกนัอย่างแพร่หลาย สับปะรดสามารถปลูกได้ทัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆไดดี้ โดยสายพนัธ์ุสับปะรดทุกสายพนัธ์ุท่ีมีการปลูกใน
ประเทศไทยนั้นมีปริมาณการปลูกเฉล่ีย ดังน้ี ภาคกลางมีปริมาณการผลิตเฉล่ีย 1,411,525 ตนัต่อไร่
ภาคเหนือมีปริมาณการผลิตเฉล่ีย 251,968 ตนัต่อไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประมาณการผลิต
เฉล่ีย 99,091 ไร่,ตันและภาคใต้มีปริมาณการผลิตเฉล่ีย 21 ,989 ตันต่อไร่ (สถิติการเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2558) ส่วนมากนิยมปลูกเพื่อเป็นธุรกิจทางการคา้ และปลูกเพื่อส่งออกต่างประเทศ 

 
สับปะรดนอกจากจะเป็นผลไมท่ี้นิยมบริโภค ยงัมีความส าคญัในด้านสรรพคุณทางด้าน

สารอาหารประกอบไปดว้ย คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ เป็นตน้ สรรพคุณ
ทางสารเคมีประกอบดว้ย เอนไซม ์Bromelainซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์มีเกลือแร่และวิตามินซีจ านวนมาก
โดยช่วยในการย่อยโปรตีนไม่ให้ตกค้างในล าไส้ และช่วยรักษาอาการอักเสบของเน้ือเยื่อใน
อุตสาหกรรมการแพทย ์รวมถึงน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อป้องกนัการตกตะกอนท า
ให้เบียร์ไม่ขุ่น สรรพคุณทางสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนอง ช่วยขบัปัสสาวะ แกร้้อน
กระสับกระส่ายกระหายน ้ า บรรเทาอาการโรคบิด ช่วยยอ่ยอาหารพวกโปรตีน แกท้อ้งผูก เป็นยาแก้
โรคน่ิว แกส้้นเทา้แตก ส่วนของรากสับปะรดน ามาใชเ้ป็นยาแกก้ระษยับ ารุงไต (ฟ้าวนัใหม่, 2558) 

 
สายพนัธ์ุสับปะรดท่ีนิยมรับประทาน ไดแ้ก่ สับปะรดสายพนัธ์ุปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา)  

สับปะรดพนัธ์ุอินทรชิต สับปะรดพนัธ์ุขาว สับปะรดพนัธ์ุภูเก็ต (พนัธ์ุสวี) สับปะรดพนัธ์ุนางแล 
สับปะรดพนัธ์ุตราดสีทอง สับปะรดพนัธ์ุภูแล สับปะรดพนัธ์ุหว้ยมุ่น และสับปะรดพนัธ์ุเพชรบุรี 
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สายพนัธ์ุสับปะรดพนั MD-2 เป็นท่ีต้องการมากในตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่นทั้งภายในและภายนอก เช่น ภายนอกผลแก่จะเปล่ียนจากผวิสีเขียวเป็นสีเหลืองทอง
ทั้งผล ใบมีหนามน้อยหรือไม่มีเลย ส่วนภายในเม่ือผ่าตาของสับปะรดพบว่าไม่มีลกัษณะตาท่ีลึก
เหมือนสายพนัธ์ุอ่ืนๆ และยงัมีเร่ืองของรสชาติโดยมีรสหวานหอมอมเปร้ียวเล็กน้อย เน้ือตนัแน่น
ไม่เป็นโพรง และมีวิตามินสูงถึง 4 เท่าของสับปะรดพนัธ์ุอ่ืน ท่ีส าคญัเม่ือกินแลว้ไม่กดัล้ินถึงแมว้่า
สับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 จะมีคุณประโยชน์และท ารายได้เป็นจ านวนมากในต่างประเทศ แต่
ภายในประเทศนั้นสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 ยงัเป็นท่ีรู้จกัน้อยและยงัไม่แพร่หลายเน่ืองจากเป็น
สับปะรดท่ีบริษทัเอกชนได้น าพนัธ์ุเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อผลิตและเปิดตวัให้เป็นท่ีรู้จกัใน
ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2540 ทั้งน้ีหน่อของสายพนัธ์ุสับปะรด MD-2 จะตกอยู่ในราคาหน่อละ 20 
บาท ซ่ึงสายพนัธ์ุสับปะรดอ่ืนจะขายหน่อท่ีราคาหน่อละ 2 บาท จึงท าให้มีราคาท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือท่ี
กบัสายพนัธ์ุสับปะรดอ่ืน ดงันั้นในการขายสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 จึงมีสถานท่ีขายท่ีน้อย โดย
สถานท่ีจดัจ าหน่ายเพียงจ านวน 3 ท่ีคือ ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ TopSupermarker สยามพารากอน 
แต่ยงัไม่มีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงยงัมีผูข้ายนอ้ยราย ท าใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากนกั ท่ี
ส าคญัคือสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 มีราคาท่ีสูงเม่ือเทียบกบัลกัษณะภายนอกและสับปะรดสายพนัธ์ุ
เดิมท่ีมีจ  าหน่ายอยูท่ ัว่ไปตามทอ้งตลาด 

 
 ดงันั้น ความสนใจในปัญหาดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ืองความชอบทางประสาท
สัมผัสและความยิน ดี ท่ีจะ จ่ ายของผู ้บ ริโภคต่อการ ซ้ือสับปะรดสายพัน ธ์ุ  MD – 2 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความชอบทางประสาทสัมผสัและความยินดีท่ีจะจ่าย
ของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุ MD – 2 เพื่อให้เกษตรกรไดค้วามรู้จากงานวิจยัและสาม
รถน าขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาสับปะรดสายพนัธ์ุ MD – 2 ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
พร้อมทั้งมีคุณภาพสูงข้ึนและปริมาณเพียงพอส าหรับผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดย
ไม่เกิดปัญหาราคาผลผลิตสูงข้ึน หรือผลผลิตลน้ตลาด รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการวางกลยุทธ์
ส าหรับผูป้ระกอบการและผูค้า้ในการท าธุรกิจเก่ียวกบัสับปะรดสายพนัธ์ุ MD – 2 ในอนาคตให้มี
คุณภาพและมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1.  เพื่อศึกษาถึงชนิดสายพนัธ์ุของสับปะรดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจทาง
ประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค 
 

 2.  เพื่อศึกษาวา่สายพนัธ์ุของสับปะรดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความยนิดีท่ีจะจ่ายของผูบ้ริโภค 
  

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาความชอบทางประสาทสัมผสัและความยินดีท่ีจะจ่ายของ
ผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 โดยส ารวจและรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างด้วย 
การสัมภาษณ์และแบบสอบถามจ านวน 150 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ราชการ 
มหาวิทยาลยั และห้างสรรพสินคา้แต่ในการทดสอบคร้ังน้ีไม่ไดท้ดสอบดา้นการกดัล้ินเม่ือทาน
สับปะรดเน่ืองดว้ยในการทดสอบไดใ้หผู้ท้ดสอบชิมสับปะรดแค่ 1-2 ช้ิน 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 
 จากการศึกษาความชอบทางประสาทสัมผสัและความยนิดีท่ีจะจ่ายของสับปะรดท่ีสายพนัธ์ุ
แตกต่างกัน สามารถน าผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาสายพนัธ์ุ
สับปะรดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายรวมทั้งวางแผนดา้นช่องทางการตลาดของสายพนัธ์ุสับปะรดท่ี
เป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ียงัสามารถเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลสายพนัธ์ุสับปะรดท่ียงัไม่เป็น
ท่ีรู้จกัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไดอี้กดว้ย 
 

นิยามศัพท์ 
 
ทศันคติผูบ้ริโภค หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้สึกและความเช่ือของบุคคล หรือ

การรับรู้กบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมตอบโตใ้นทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น ซ่ึงเป็น
เร่ืองของจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ท่าที และความโน้มเอียงของบุคคล เป็นไปไดท้ั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก โดยออกมาทางส่ิงท่ีเรียกวา่พฤติกรรม 
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 การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปของผู ้
ซ้ือ ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง เป็นผลใหเ้กิดการซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 
 ความชอบทางประสาทสัมผสั หมายถึง ความชอบท่ีมีต่อสับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุ โดยใชต้า
สัมผสัถึงรูปลักษณ์ภายนอกของสับปะรด ปากและล้ินสัมผสัรสชาติภายในและเน้ือสัมผสัของ
สับปะรด 
 สับปะรด สายพนัธ์ุ MD-2 (หอมสุวรรณ) หมายถึง สับปะรดท่ีมีการตดัแปลงพนัธุกรรม
เพื่อใหมี้ สีเหลืองอมทอง รสชาติหวานไม่กดัล้ิน  รวมทั้งรูปลกัษณ์ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
  

สี หมายถึง สีสันของสับปะรดในแต่ละสายพนัธ์ุ 
 
 รูปลกัษณ์ หมายถึง รูปทรงของสับปะรดทั้งท่ีปลอกเปลือกและยงัไม่ไดป้ลอกเปลือก 
 
 กล่ิน หมายถึง กล่ินหอมของสับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุ 
 
 รสชาติ หมายถึง การชิมเน้ือสับปะรด 

 



 

 
 

บทที ่2 
 

ทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ช้ในการาศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองความชอบทางประสาทสัมผสัและความยนิดีท่ีจะจ่ายของผูบ้ริโภคสับปะรด
สายพนัธ์ุ MD-2 ในกรุงเทพมหานคร โดยผูท้  าการศึกษาได้ค้นควา้และรวบรวมแนวคิดทฤษฏี 
เอกสาร รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางประกอบในการศึกษา คือ 
ทฤษฏีการประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั (Sensory Evaluation) และแนวคิดการวิเคราะห์
ความเตม็ใจจ่าย (Willingness to Pay) 
 
1. ทฤษฏีการประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั (Sensory Evaluation) 
 ไพโรจน์ วริิยจารี (2545) ไดอ้ธิบายไวเ้ก่ียวกบัความส าคญัในการประเมินทางดา้นประสาท
สัมผสั (Sensory Evaluation) ไวว้า่ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกผลิตภณัฑ์บนพื้นฐานของความรู้สึกอยา่ง
มีเหตุมีผลเบ้ืองตน้ต่อการยอมรับบนพื้นฐานของความคิดเห็นทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งกบัการใชง้าน โดย
ความคิดในการเลือกนั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์ท่ี
ก าหนด ซ่ึงมนุษยน์ั้นจะใช้การรับรู้ต่อลกัษณะของผลิตภณัฑ์ในหลายๆอย่างเพื่อท่ีจะตดัสินใจ
ยอมรับผลิตภณัฑ์โดยรวมนั้น โดยทัว่ไปการรับรู้ทางด้านผลิตภณัฑ์ของมนุษย์มกัพิจารณาใน
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี ลกัษณะท่ีปรากฏ (Appearance) กล่ิน (Oder) รูปร่างของเน้ือหรือผิวสัมผสัและ
ความคงตวัของรูปร่าง (Texture and Consistency) รสชาติ (Tested) และลกัษณะต่างๆ(ไพโรจน์ วิริย
จารี, 2545) และลกัษณะต่างๆดังท่ีได้กล่าวมาน้ีมกัจะมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นวงจร โดย
ลกัษณะหรือรูปร่างหน่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัอีกลกัษณะหน่ึงอย่างมีเหตุผล ดงัแสดงในภาพท่ี 1
ขา้งล่างน้ี 
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            ภาพที ่1วงจรของ   Kramer ในลกัษณะต่างๆของอาหาร 
 
 ลกัษณะต่างๆทางด้านประสาทสัมผสัเหล่าน้ีจะประกอบกันและแสดงถึงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บจากผูบ้ริโภคซ่ึงมาจากภาพท่ี 1 ลกัษณะเบ้ืองตน้ (ลกัษณะท่ีปรากฏ  ลกัษณะทาง
กายภาย และกล่ิน) จะสังเกตเห็นเป็นวงรอบนอก ส่วนลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ต าหนิ สี ขนาด รูปร่าง และ
ความคงตวัจะปรากฏในวงรอบใน และเป็นลกัษณะท่ีคาดหวงัว่าจะมีผลต่อปฏิกิริยาถึงลกัษณะ
ปรากฏของผลิตภณัฑ์และเป็นการยาท่ีจะรวมลักษณะทางด้านความหนืดและความคงตัวจาก
ลกัษณะทางกายภาพหรือแนวความคิดทางดา้นการสัมผสั เม่ือมีการประเมินทางคุณภาพดา้นกล่ิน 
โดยส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคือการรับรู้ทางปากซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของลกัษณะรสชาติและเน้ือ
สัมผสัจากนั้นจึงตามมาดว้ยการดม อยา่งไรก็ตามการยอมรับผลิตภณัฑใ์นขั้นสุดทา้ยอาจจะเกิดจาก
ผลของปัจจยัของลกัษณะท่ีปรากฏ เช่น ต าหนิ ขนาด รูปร่าง เป็นตน้ โดยจะเห็นไดว้่าคุณลกัษณะ
ต่างๆของผลิตภณัฑ์ในวงจรจะถูกน ามาพิจารณาอย่างครบถว้นในการประเมินทางด้านประสาท
สัมผสัคร้ังหน่ึงๆ (ไพโรจน์ วริิยจารี, 2545) 
 
 เน่ืองจากการยอมรับของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค ดงันั้นการตะ
หนกัถึงกระบวนการของผูบ้ริโภคต่อการประเมินทางดา้นประสาทสัมผสัจึงตอ้งมีการพิจารณาอยา่ง
ชดัเจนถึงลกัษณะท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑ์ในแง่ดงักล่าวจากเหตุผลขา้ตน้ความรู้ความเขา้ใจของ
ธรรมชาติและพฤติกรรมของลักษณะของผลิตภัณฑ์จะต้องถูกก าหนดเพื่อใช้ในการประเมิน
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ทางด้านประสาทสัมผสัรวมทั้ งสามรถพฒันาเคร่ืองมือ (ผูบ้ริโภค) เพื่อใช้ในการวดัค่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั เป็นเคร่ืองมือในเชิงการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู ้
ทดสอบชิมหรือกลุ่มเป้าหมาย ค่าท่ีประเมินดว้ยวิธีน้ีข้ึนกบัวตัถุประสงค ์ความถูกตอ้งแม่นย  าของผู ้
ทดสอบ ความสามารถของผูท้ดสอบชิมในการทดสอบแต่ละคร้ัง ความมัน่ใจในการทดสอบ ความ
สนใจของผูท้ดสอบชิม ตลอดจนอารมณ์และลกัษณะทัว่ไปของผูท้ดสอบชิมซ่ึงลว้นแต่มีผลต่อการ
ประเมินทางประสาทสัมผสัทั้งส้ิน 
 
 การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั เป็นเคร่ืองมือเชิงวเิคราะห์ความรู้สึกของผูท้ดสอบชิม
หรือกลุ่มเป้าหมาย ค่าท่ีประเมินด้วยวิธีน้ีข้ึนกบัวตัถุประสงค์ ความถูกตอ้งแม่นย  าของผูท้ดสอบ 
ความสามารถของผูท้ดสอบชิม ตลอดจนอารมณ์และลกัษณะทัว่ไปของผูท้ดสอบชิม โดยทั้งหมดน้ี
ลว้นแลว้แต่มีผลต่อการประเมินทางประสาทสัมผสัทั้งส้ิน 
 
 โดยทัว่ไปผูท้ดสอบชิมหรือผูป้ระเมินทางด้านประสาทสัมผสั สามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ผู ้ทดสอบชิมในระดับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Panel) และผู ้ทดสอบบริโภค 
(Consumer Panel) ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ีควรพิจารณาองคป์ระกอบหลายๆอยา่งรวมทั้งเวลา เงินทุน
และความสะดวกต่างๆ จึงท าให้เกิดผูท้  าสอบชิมข้ึนอีกหน่ึงประเภทท่ีเรียกว่าผูท้ดสอบชิมจ าลอง
ผูบ้ริโภค (Consumer-type Panel) (Girardot, 1952) โดยพื้นฐานแลว้ความแตกต่างหลกัระหวา่งกลุ่ม
ผูท้ดสอบชิมทั้งสามประเภท คือ จ านวนบุคคลท่ีใชใ้นระหวา่งการประเมินและวิธีของการคดัเลือก
และฝึกฝน 
 
 โดยปกติสังคมจะประกอบด้วยผูค้นท่ีมีความแตกต่างกนัในด้านการด าเนินชีวิตท าให้มี
พื้นฐานท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกนัและการรับรู้ต่างๆก็ยงัมีความแตกต่างกนั
อีกดว้ย (Hutchings, 1968) เน่ืองจากความแตกต่างดงักล่าว เป็นไปไดย้ากท่ีจะคาดหวงัวา่ผลิตภณัฑ์
ท่ีผลิตออกมาจะเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคร้อยเปอร์เซ็นต ์ดงันั้นผูผ้ลิตควรหวงัแค่การมีส่วนแบ่ง
ในตลาดอย่างสมเหตุสมผลในตลาดสินคา้นั้นๆ ดงันั้นเพื่อประกนัความมัน่ใจของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต
จึงตอ้งท าการวดัดชันีบางอยา่งท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิภณัฑจ์ากผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป เพราะฉะนั้นผูผ้ลิต
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบธรรมชาติถึงความต้องการของผูบ้ริโภค ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ งใน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
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การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเพ่ือหาความชอบหรือการยอมรับในผลิตภัณฑ์ 
(Preference/Acceptance Test) 
 
 การทดสอบการยอมรับ (Accept Test) เป็นวิธีท่ีใชเ้พื่อทดสอบความรู้สึกของผูท้ดสอบใน
ดา้นความชอบ หรือ การยอมรับต่อผลิตภณัฑ ์โดยผูท้ดสอบในการทดสอบขั้นน้ีคือกลุ่มคนทัว่ไปท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งได้รับการฝึกฝนการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั จากการทดสอบน้ีท าให้
ผูผ้ลิตสามารถน าเขา้ขอ้มูลดงักล่าวท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ส าหรับวิธีการทดสอบหาความชอบหรือการยอมรับสามารถใช้วิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative Test) เช่น การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือใชว้ิธีการทดสอบ
หาความชอบและการยอมรับในเชิงประมาณ (Quantitative Tests) เพื่อหาความชอบ (Paired 
Preference Test) การเรียงล าดบัความชอบ (Ranking For Preference) เป็นตน้ และการทดสอบการ
ยอมรับ (Acceptance Test) ได้แก่  การทดสอบหาอัตราความชอบ (Hedonic scaling) การวัด
ค่าความถ่ีในการบริโภค (Food Action Rating Scales) (ธงชยั สุวรรณสิณน์, ม.ป.ป) 
 
 วธีิการเชิงคุณภาพ 
 
 การอภิปรายกลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ รูปแบบและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลประเภทหน่ึงของการท าวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายส าคญั คือ ตอ้งการล่วงรู้ถึงขอ้เทจ็จริง
ระหว่างกลุ่มในเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์ รสนิยม ความรู้ ความเช่ือ และ
การปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มของผูร่้วมสนทนา (Research Respondents) โดยใช้วิธีการกระตุน้ให้เกิด
ทศันคติและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย (Brainstorming) จากผูด้  าเนินอภิปราย (Moderator) ภายใน
เวลาท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) จึงตอ้งใช้ผูด้  าเนินการอภิปรายท่ีมีความ
ช านาญสูง เพื่อท่ีจะท าหน้าท่ีแนะน าเร่ืองท่ีจะพูดคุยและคอยกระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วมสนทนา โดย
ประกอบด้วย ผูใ้ช้สินคา้ (Users) และผูมี้แนวโน้มว่าจะใช้สินคา้ในอนาคต (Potential Users) ให้
ตอบโตเ้พื่อแสดความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ถึงความตอ้งการหรือความรู้สึกส่วนลึกท่ีซ่อนอยูภ่ายในออกมา 
ซ่ึงเทคนิคในการเตรียมการท าอภิปรายกลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 1) ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นการหาผูท่ี้ร่วมสนทนาท่ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งของเรา โดยกลุ่ม
ตวัอย่างจะต้องก าหนดคุณลักษณะให้สัมพนัธ์กับหัวข้อและวตัถุประสงในการวิจัย หากการ
ด าเนินการในการสนทนาตอ้งใชเ้วลานานควรมีผูช่้วยหรือทีมงานวจิยัเพื่อคอย อ านวยความสะดวก
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และคอยสังเกตพฤติกรรมในขณะสนทนา รวมทั้งควรเตรียมขอ้มูลค าถามและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
เทปบนัทึกเสีย กลอ้งวดีีโอส าหรับการบนัทึกในขณะสนทนา อีกทั้งตอ้งจดัหาสถานท่ี วนั และเวลา
ท่ีเหมาะสมรวมทั้งก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการอภิปรากลุ่มอยา่งเหมาะสม 
 
 2) ขั้นตอนในการด าเนินการอภิปรายกลุ่ม เม่ือได้กลุ่มผูร่้วมสนทนาครบและสถานท่ีนัด
หมายท่ีแน่ชดัแลว้ ผูด้  าเนินการอภิปรายกลุ่มตอ้งแนะน าตวัก่อน หรือพูดคุยเร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองดิน
ฟ้าอากาศ เพื่อหลีกเล่ียนประเด็นท่ีจะสนทนาจริงๆ หรืออาจเติมดว้ยการสนทนาอย่างเป็นกนัเอง 
(Small Talk) และจึงกล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการท าอภิปรายกลุ่ม แนะน าขั้นตอนการด าเนินการว่า
มีก่ีช่วง ใหผู้ร่้วมสนทนาเห็นภาพวา่จะท าอะไรบา้งในแต่ละขั้นตอน  
 ในขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม ผูด้  าเนินการสัมภาษณ์เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการสัมภาษณ์
กลุ่ม เพราะฉะนั้นผูด้  าเนินกานสัมภาษณ์จะตอ้งเตรียมค าถามในการวิจยัเชิงส ารวจและตอ้งเตรียม
หาข้อมูลในประเด็นท่ีต้องการจะศึกษา นอกจากน้ีผู ้ด  าเนินการสนทนาจะต้องมีลีลาในการ
ด าเนินการสนทนาและตอ้งซกัซ้อมเพื่อความคุน้เคยกบับทสนทนา เพื่อใหก้ารสัมภาษณ์ราบร่ืนและ
ในขณะท่ีเขา้ประเด็นจะตอ้งกระตุน้ให้ผูถู้กสัมภาษณ์แต่ละคนแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด โดย
ตอ้งให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างไม่ใช่เหมือนกนัหรือเพื่อย ัว่ยใุห้เกิดการโตเ้ถียงกนั ทั้งน้ี
ผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งค านึงกึงเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วงของการอภิปรายกลุ่มด้วย ช่วงใดควร
เนน้หนกัก็ควรจะเนน้หนกั หรือควรให้เวลากบัช่วงในเป็นพิเศษ และตอนทา้ยของการสนทนากลุ่ม 
ตอ้งสรุปประเด็นในบทสนทนา หรือ ทบทวนประเด็นท่ีเราอาจลืมถามได ้
 
 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลและตีความการวิเคราะห์ขอ้มูล ถือเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัและยาก โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงมกัจะไม่ใช่สถิติช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้น
เม่ือผูด้  าเนินการอภิปรายกลุ่มเสร็จส้ินทุกกลุ่มแลว้ ควรท าการถอดเทปท่ีบนัทึกไวน้ั้นออกมาเป็น
ค าพูด (Verbatim) จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการวเิคราะห์ลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลทางจิตวทิยา
ของแต่ละกลุ่มสนทนาว่า มีความแตกต่าง หรือคลา้ยคลึงกนัอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบกนัระหว่าง
กลุ่ม จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์และสังเกตพฤติกรรมในแต่ละกลุ่มว่ามีบรรยากาศในการสนทนา
แตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร โดยวิเคราะห์ค าตอบท่ีได้จากากรถามค าถามว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อน าไปตอบขอ้สรุปท่ีเราตั้งขอ้สันนิษฐานไว ้โดยเป็นการสรุปในแต่ละประเด็นอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งยกค าพูดของผูต้อบมาใส่ในรายงาน เพื่อใชอ้า้งอิง หรือสนบัสนุนรายงานการวิจยั
ในแต่ละประเด็น (ช่ืนสุมล บุนนาค, 2552) 
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วธีิเชิงปริมาณ 
 
 วธีิการใชส้เกล Hedonic Scaling วิธีการทดสอบท่ีอา้งถึงความพอใจทางจิตวิทยาและล าดบั
ของความไม่พอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดแ้สดงถึงว่าเป็นวิธีจ  าเพาะของการล าดบัสเกลเพื่อวดัสภาวะ
ทางจิตวิทยาโดยตรง วิธีดงักล่าวเป็นการวดัการยอมรับอย่างแทจ้ริงจากปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคใน
ดา้นของระดบัการชอบหรือไม่ชอบของผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดให้ภายใตส้ภาวะท่ีก าหนดไว ้ปฏิกิริยา
ของผูป้ระเมินจะช้ีให้เห็นถึงค าท่ีพรรณนาบนสเกล ตวัอยา่งแบบสอบถามในกรณี 9-Point Hedonic 
Scaling 
 
 ข้อดีของการทดสอบแบบใช้สเกลในการพรรณนา 
 
 เปรียบเทียบกบัการทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผสัอ่ืนๆ พบว่าการทดสอบแบบ 
Hedonic Scaling เป็นการทดสอบท่ีง่ายและเขา้ใจไดง่้ายสุด โดยมีขอ้ดีดงัน้ี 
 

1) เป็นวิธีท่ีใช้การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพในความแตกต่างน้อยๆในระดบัของ
ความชอบในอาหารท่ีคล้ายกนั และใช้ตรวจสอบความแตกต่างได้อย่างหยาบๆแมว้่าเม่ือเวลาผู ้
ประเมินและสภาวะการทดสอบมีความแปรปรวน 

 
2) การทดสอบน้ีใชแ้บบสอบถามและขอ้เสนอแนะท่ีง่ายซ่ึงท าใหมี้เหตุผลท่ีรู้จกัคิด และท า

ใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆสามารถล าดบัต่อการประเมินคร้ังแรกได ้
 
3) สเกลแบบ Hedonic Scale สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างในกลุ่มของลักษณะ

ความชอบท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละยงัสามารถช่วยก าหนดระดบัการยอมรับผลิตภณัฑไ์ด ้
 
4) เป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ในการตรวจสอบการยอมรับโดยเฉพาะ อาหารท่ีไม่ปกติ หรือไม่ใช่

การทดสอบเปรียบเทียบตวัอยา่ง 
 
5) การวิเคราะห์ทางสถิติของขอ้มูลจากการทดสอบแบบ Hedonic Scale มีความง่ายแมว้่า

ประชากรตวัอยา่งจะมาก 
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ข้อด้อยของการทดสอบแบบใช้สเกลในการพรรณนา 
 
 แมว้่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่อาจจะพบว่าการใช้ Hedonic Scale มีประโยชน์มาก แต่การ

ทดสอบน้ีก็ยงัมีขอ้ดอ้ยดงัน้ี 
 

 1) โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่ไดใ้ช้ภาษาองักฤษเป็นการส่ือความหมายความจ าเป็นในการ
แปลความหมายของระดบัในสเกลเป็นส่ิงท่ีส าคญั เช่นค าว่า “Like Very Much” ในภาษาองักฤษ
เหมือนกบัภาษาไทยท่ีวา่ “ชอบมาก” จริงหรือไม่ 
 

 2) ผูท้ดสอบผูบ้ริโภคถูกคาดเดาได้ในการตอบสนองบนพื้นฐานของการแสดงอย่าง
ฉับพลนัในความคิดของเขา ซ่ึงเป็นการป้องกนัความคิดของผูบ้ริโภคจากการสะทอ้นถึงคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์อยา่งแทจ้ริง การแสดงออกของผูบ้ริโภคจริงๆจะอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติของผูบ้ริโภค
และความชอบท่ีคาดเดา ค าถามมีอยูว่า่ค  าถามมีอยูว่า่อะไรและอะไรเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะ
สะทอ้นต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์จ  าเพาะก่อนท าการตดัสินใจสุดทา้ยเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีท าการ
ทดสอบแบบ Hedonic Scaling ปกติจะเป็นผูท้ดสอบชิมท่ีผา่นการฝึกฝนมาก่อน ดงันั้นจึงสะทอ้น
ความรู้สึกของเขาท่ีอยูบ่นพื้นฐานการแสดงออกแบบกวา้งๆดั้งนั้นความเป็นไปไดใ้นการเกิดความ
แปรปรวนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นการตอบสนองของผูบ้ริโภค จึงตอ้งใช้จ  านวนผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ี
ตอ้งการในการทดสอบผูบ้ริโภค 
 
 3) การล าดบัสเกลแบบ Hedonic Rating Scale ไม่สามารถท่ีจะน ามาใชเ้ป็นวตัถุประสงคใ์น
การควบคุมคุณภาพเพราะว่าความแปรปรวนมากท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการประเมิน ดงันั้นผู ้
ทดสอบชิมท่ีเคยผ่านการฝึกฝนท่ีแสดงถึงงานการควบคุมคุณภาพไม่ควรจะท าการใช้ Hedonic 
Scaling เลยเน่ืองจากผูท้ดสอบกลุ่มน้ีมีแนวโน้มการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์อย่างลุกซ้ึง ดังนั้นการ
ทดสอบแบบ Hedonic Scaling จะถูกโนม้นา้วโดยการฝึกฝนท่ีเฉพาะของผูป้ระเมิน มีผลท าให้การ
ยอมรับหรือความชอบของผูบ้ริโภคไม่เป็นตัวแทนท่ีดีต่อไปในการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อคุณ
ผลิตภณัฑ ์
 นอกจากขอ้จ ากดัขา้งตน้แล้วการทดสอบเชิงพรรณนาแบบ Hedonic Scaling พบว่ามีการ
ประยุกตใ์ชอ้ยา่งกวา้ขวางมากท่ีสุดในวิธีการประเมินทางประสาทสัมผสั อยา่งไรก็ตามไม่มีความ
แน่นนอนว่าผูใ้ช้การทดสอบน้ีจะตะหนกัในขอ้จ ากดัเพียงพอหรือไม่เพื่อการระวงัจริงในการท่ีใช้
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การทดสอบน้ีไม่ถูกในการเป็นเคร่ืองมือในการประเมินทางประสาทสัมผสั (ไพโรจน์ วิริยจารี, 
2545) 
 
 ความยนิดีทีจ่ะจ่าย (Willingness To Pay) 
 
 ความยินดีท่ีจะจ่าย (Willingness To Pay: WTP) หมายถึง ความยินดีหรือความเต็มใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีพร้อมจะจ่ายสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงทั้งน้ีราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีจะจ่ายข้ึนอยูก่บั
การประเมินมูลค่าของสินคา้และบริการนั้นๆ (ภราดร ปรีดาศกัด์ิ, 2549) 
 
 ความยินดีท่ีจะจ่าย (Willingness To Pay) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความยินดีท่ีจะยอมเสียสละ
เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตนมีอยูเ่พื่อแลกกบัสินคา้หรือบริการต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อใชใ้นการบ าบดัความ
ตอ้งการของตนโดยท่ีผูท้  าการท าการคน้ควา้ไดอ้อกแบบแบบสอบถามโดยการตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ความยินดีท่ีจะจ่ายเป็นค าถามท่ีอยูใ่นรูปแบบค าถามปลายเปิดซ่ึงเป็นการวดัค่า Willingness To Pay 
เชิงทศันคติ คือ การท่ีให้ผูท้  าการทดสอบเป็นผูป้ระเมินราคาท่ีเตม็ใจจ่ายใหก้บัผลิตภณัฑห์รือสินคา้
ดว้ยตนเองหลงัจากท่ีไดท้  าการทดสอบทางประสาทสัมผสั (ธนพตั จนัดาโชติ, ม.ป.ป) 

 
แนวคิดทางด้านทศันคติผู้บริโภค 
 
ความหมายของทศันคติ 
 

 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ลกัษณะท่ีไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ี
อาจสะทอ้นเก่ียวกบับุคคลมีความโน้มเอียง ไม่พอใจหรือพอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ 
ร้านคา้ปลีกหรือร้านคา้ขายส่ง เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุของการเกิดผลของกระบวนการทาง
จิตวิทยา ดงันั้นทศันคติจึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลตอ้งการท่ีจะ 
กล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร (Schiffman&Kanuk.1994:657) 
 

นอกจากน้ียงัมีผูก้ล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงในส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม 
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นกัการตลาดนิยมใชใ้นการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ เสริมแรงหรือ
เปล่ียนทศันคติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2542:44) 

 
 ลกัษณะของทศันคติ 

 
 เน่ืองจากวา่นกัจิตวทิยาไดศึ้กษาในความหมายท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น จึงควรกล่าวถึงลกัษณะ
รวม ๆ ของทศันคติท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจทศันคติให้ดีข้ึน (ศกัด์ิไทย, 2545: 138) ซ่ึงลกัษณะของ
ทศันคติ  สรุปไดด้งัน้ี 

1.ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
2.ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 

 3.ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือ บอกลกัษณะดี–ไม่ดี ชอบ–ไม่ชอบ  เป็นตน้ 
4.ทศันคติท าใหบุ้คคลท่ีเป็นเจา้ของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีหมายของทศันคติ 
5.ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัส่ิงของและบุคคลกบั

สถานการณ์ 
 
โมเดลโครงสร้างทศันคติ 
 
โมเดลโครงสร้างทศันคติ (Structural model of attitudes) การท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหวา่ง ทศันคติและพฤติกรรม นกัจิตวิทยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทศันคติ การ
ก าหนดส่วนประกอบของทศันคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะส ารวจโมเดล
ทศันคติท่ีส าคญัหลายประการ แต่ละโมเดลมีทศันคติท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับส่วนประกอบของ
ทศันคติและวธีิการซ่ึงส่วนต่าง  ๆเหล่าน้ีมีการจดัหรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั โดยรายละเอียดดงั ภาพท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2 โมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) 
ท่ีมา: Schiffman&Kanuk. (1994) 

http://1.bp.blogspot.com/_baQNCHsYf80/TJXfNg8j8nI/AAAAAAAAAEU/NYVjvfQOzu4/s1600/Tricomponent+attitude+model.jpg
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องค์ประกอบของทศันคติ  
 

 องค์ประกอบของทศันคติของ ชิฟแมน และ คานุก  (Schiffman; &Kanuk. 2007: 236)ได้
ระบุไว ้3 อยา่งดงัน้ี 
 
 1. องคป์ระกอบเก่ียวกบัดา้นความเขา้ใจ (Cognitive component) ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge)  
การรับรู้ (Perception) และความเช่ือถือ (Beliefs) โดยผูบ้ริโภคมกัมีความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดา้น
ของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบแรก นัน่คือความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บ โดยมาจากการประสบกบั
ประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ผลท่ีไดเ้จอน้ีมกัจะมี
ผลต่อการรับรู้ทีจะก าหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจ มกัสะทอ้นความรู้
บางอยา่งในบุคคลนั้น และมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือการท่ีผูบ้ริโภคมี
ทศันคติต่อส่ิงนั้น คุณสมบติัของส่ิงนั้น หรือพฤติกรรมเฉพาะอยา่งจะน าไปสู่ผลลพัธ์ 
 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก  (Affective component) แสดงถึงอารมณ์ (Emotion) หรือ
ความรู้สึก (Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงดา้นอารมณ์และความรู้สึกมีผู ้
คน้พบโดยผูว้ิจยัผูบ้ริโภค และมีการประเมินผลเบ้ืองตน้ โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การวิจยัได้ระบุว่าสภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่ม
ประสบการณ์ดา้นบวกและลบ ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจและวิธี โดยใชก้ารวดัการ
ประเมินผลถึงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัเกณฑ ์ดี-เลว ยนิดี-ไม่ยนิดี 

 
3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Conativecomponent หรือ Behavior หรือ Doing) 

แสดงถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy)จากความหมายน้ีส่วนของ
พฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคด้วย
คะแนนความตั้งใจของผูซ้ื้อสามารถน าไปใชเ้พื่อประเมินความน่าจะเป็นของการซ้ือผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภค หรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการก าหนดทศันคติ 
 
1. พื้ นฐานของแต่ละบุคคลหรือเ บ้ืองหลังทางประวัติศาสตร์  (Historical Setting) 

หมายถึง  ลกัษณะทางดา้นชีวประวติัของแต่ละคน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเกิด  สถานท่ีเติบโต สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีผ่านมาจะเป็นตวัหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล   และเป็น
ปัจจยัน าไปสู่การเกิด    ทศันคติของคนนั้น ๆ ซ่ึงทศันคติของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนเน่ืองจากการเรียนรู้
ของบุคคล องคป์ระกอบหลายประการในประสบการณ์ของบุคคลกระทบต่อการก่อตวัของทศันคติ 
ดงัน้ี 

1.1 ความตอ้งการและส่ิงจูงใจของบุคคล 
 1.2 จ านวน ประเภทและความน่าเช่ือถือของข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคสะสมมาโดยปกติ

ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติไม่มัน่คงมกัเกิดจากการท่ีมีข่าวสารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกตอ้ง 
 1.3 การท่ีจะเลือกรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภค และจากประสบการณ์ส่วนตวัของ
ผูบ้ริโภค 

1.4 บุคลิกภาพท่ีผูบ้ริโภคได้พฒันาข้ึนมาด้วยตวัเองกระทบต่อทศันคติผูบ้ริโภค
บางคนมีความรู้สึกธรรมดาแต่ในบางคร้ังเขามีความรู้สึกอ่อนไหวไดง่้ายคุณสมบติัต่างๆ
ทางบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคบางคนติดอยูก่บัทศันคติหน่ึง แต่บางคนอาจผูกติดหรือสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติอ่ืนๆดว้ย 

1.5 ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติท่ีสอดคล้องกบัความปรารถนาท่ีตนมีอยู่ 
ผูบ้ริโภครายไดต้ ่าท่ีตอ้งการขยบัตนเองสู่ขั้นท่ีมีรายไดป้านกลางมีแนวโนม้ท่ีจะเลียนแบบ
ทศันคติของบุคคลรายไดข้ั้นกลางท่ีมีรถยนตบ์า้นและสไตล์ของการแต่งกาย ซ่ึงความจริง
ขอ้น้ีจะกระทบไปถึงแบบของการตดัสินใจซ้ือของบุคคลเหล่านั้น 

 
2. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social environment) ไดแ้ก่ การปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีต่อกนั

และกนั เช่น การเปิดรับข่าวสาร กลุ่ม และบรรทดัฐานของกลุ่ม สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคล และประสบการณ์วฒันธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี 

 
3. กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ  (PersonalityProcess) และส่ิงท่ี เกิดข้ึนมาก่อน เป็น

กระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทศันคติของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
รวมทั้งอิทธิพลจากแหล่งภายนอกท่ีกระทบต่อทศันคติ อาทิ เพื่อน นักเขียน ครูบาอาจารย ์บิดา
มารดา ญาติ เพื่อนร่วมงานและแหล่งอ่ืนๆดว้ย 
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แนวคิดทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

 เสรี วงษม์ณฑา. (2542) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ
มีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ
ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิด
พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายจึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหาการใช้
หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009.) ประกอบด้วย
ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของ
ผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะ
มีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายาม
ค านึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแข่ งขัน  (Competitive Differentiation) (2)การก าหนดต าแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์ (Product 
Position) (3) ) องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) (4)กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ (Product Mix)    และสายผลิตภัณฑ์  (Product Line)  (5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product 
Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน(New and Improved) ซ่ึงต้อง
ค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  
 

2.  ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า
ทั้ งหมดท่ีลูกค้า รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่าย
ไป (Armstrong and Kotler. 2009) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสอง
ท่ีเกิดข้ึน ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะ
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ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึง
ตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑ์นั้น (2) ตน้ทุนสินคา้
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 

 
 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างความพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการ หรือความคิดต่อบุคคล ซ่ึงมกัจูงใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรง
จ า (Remind) ของผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการ
ซ้ือ (Etzel, walker and Stanton. 2007) อาจหมายถึงการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูช้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal 
selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) โดยมีเคร่ืองมือท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารไดห้ลายทาง องคก์รอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการ
เ ลือกใช้ เค ร่ือง มือการ ส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน  [Integrated Marketing 
Communication (IMC)] มกัจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนัโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั 
 

4. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง  โครงส ร้างของช่องทาง ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาน
บนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler and 
Keller. 2009) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิโดยผลิตภณัฑจ์ะถูกเปล่ียนมือไปยงั
ตลาดจากการผา่นระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้
ทางอุตสาหกรรม และจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

4.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด  (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 
และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุด
สุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Kotler and Keller. 
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2009) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค
หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินค้าท่ีส าคญัมีดังน้ี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษา
สินคา้ และการคลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 ณฐัธีร์  ศิวเดชเจริญวงษ ์(2555) ศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียจ์ากร้านมูลนิธิ
โครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา1.)ปัจจยัพื้นฐานดา้นบุคคล 
ทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคผกัอินทรีย ์ปัจจยัดา้นการตลาดของผูบ้ริโภคผกัอินทรียใ์นร้านมูลนิธิ
โครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร 2.)การตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียข์องผูบ้ริโภคผกัอินทรีย์
ในร้านมูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 3.)เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจยัพื้นฐานของบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียข์องผูบ้ริโภคผกัอินทรียใ์นร้านมูลนิธิ
โครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 4.)ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคผกั
อินทรีย ์และปัจจยัดา้นการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียข์องผูบ้ริโภคผกัอินทรียใ์นร้าน
มูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 5.)ปัญหาและขอเสนอแนะของผูบ้ริโภคผกัอินทรีย์
ในร้านมูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั จ  านวน 385 ราย
ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 44 ปี อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 29.4  
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 58.2 มีรายได้ 20,001-40,000 บาท ร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่มี
จ านวนสมาชิกครอบครัวนอ้ยกวา่ 5 คน ร้อยละ 62.1  และไดรั้บรู้ข่าวสาร 1-2 ช่องทางร้อยละ 50.4 
ผูบ้ริโภคมีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคผกัอินทรีย์  โดย ส ารวจแล้วพบว่าผูบ้ริโภค อยากให้
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้ผูค้นท่ีบริโภคผกัอินทรียท์ราบถึงประโยชน์ในการ
บริโภคผกัอินทรีย์  ส่วนปัจจัยด้านการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และสุดทา้ยปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่วนผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุอาชีพ และจ านวนช่องทางการ
รับขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียแ์ตกต่างกนั 
 

 
 ออ้มดาว พิลาดา (2557)คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ได้ศึกษาทศันคติ 

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั
ขอนแก่นเพื่อศึกษา ลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการ
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บริโภคผกัปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษ และเพื่อศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคใชแ้บบสอบถาม 
และสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยเก็บขอ้มูลเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัใน เขตอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั
ขอนแก่นผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี การศึกษา
ระดบัอนุปริญญา สถานะภาพโสด มีอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั มีรายได้ 10,000-19,999 บาท 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ผูบ้ริโภคส่วนมากมีทศันคติท่ีดีต่อผกัปลอดสารพิษทั้งด้าน
ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของผกัปลอดสารพิษในระดบัมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะ
ทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผกัปลอด
สารพิษ แตกต่างกนั ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติการบริโภคผกัปลอด
สารพิษแตกต่างกนั และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผกัปลอดสารพิษ มีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค 

 
 

บุษบา บุญมา (2558) ศึกษาวิจยัเร่ืองความชอบของผูบ้ริโภคไทยต่อขา้วหอมสุกจากแหล่ง
ต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประสาท
สัมผสัของขา้วหอมมะลิไทย ขา้วหอมอ านาจเจริญ ขา้วผกามะลิจากประเทศกมัพูชา ขา้หอมพม่า 
Pearl Pa San และข้าวหอมมะลิเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มท่ีไม่รับรู้ข้อมูลข้าวให้คะแนน
ความชอบดา้นคุณลกัษณะของขา้วผกามะลิ ขา้วหอมอ านาจเจริญ และขา้วหอมมะลิไทยในดา้นของ
สี ความเหนียว ความนุ่ม รสชาติ กล่ิน และความชอบโดยรวมนั้นไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนดา้น
รูปลกัษณ์ ขา้วผกามะลิมีคะแนนทางดา้นรูปลกัษณ์ท่ีดีกวา่ และขา้วหอมเวียดนามและขา้วหอมพม่า
มีความแตกต่างจากขา้วหอมมะลิชนิดอ่ืนในทุกคุณลกัษณะ ส่วนกลุ่มผูรั้บรู้ขอ้มูล พบวา่ ผูบ้ริโภค
ชอบขา้วหอมมะลิไทยมากท่ีสุดซ่ึงแตกต่างจากขา้วชนิดอ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญั ในดา้นความยนิดีจ่าย
ของขา้วหอมแต่ละชนิด ส าหรับกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลยินดีจ่ายให้ขา้วผกามะลิสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ี
รับรู้ขอ้มูล ยนิดีจ่ายใหก้บัขา้วหอมมะลิไทยมากสุด 

 
  สุรชยั อุตมอ่าง, นิรมล อุตมอ่างและรัฐนนัท์ พงศว์ิริทธ์ิธร (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง
การยอมรับและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑช์าสมุนไพรไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การยอมรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรและปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการบริโภคกลุ่ม
ตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคคนไทยท่ีให้ความส าคญักบัสุขภาพและเป็นผูท่ี้เคยบริโภคชาหรือชาสมุนไพร 
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ผลการวิจยัพบว่า ชามะขามแขกมีคะแนนความชอบมาสุดทั้งในด้านความชอบโดยรวม กล่ิน 
รสชาติ และความรู้สึกหลังกลืน รองลงมาคือผูบ้ริโภคชอบชาขิง แต่ชาเจียวกู้หลานได้คะแนน
ความชอบต ่าสุดอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีคุณลกัษณะทางดา้นสีของชาทุกชนิดท่ีทดสอบมีคะแนน
ความชอบท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และจากการวิเคราะห์คุณลกัษณะของชาท่ีมีผลต่อการยอมรับ
และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทชาของผูบ้ริโภค พบว่า สี กล่ิน รสชาติ และความรู้สึกหลงั
กลืนเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑช์าของผูบ้ริโภค 
 
 เกศริน แกว้มณี, ดร.วชัรี หาญเมืองใจ (2558) ศึกษางานวิจยัเร่ืองการผลิตและการทดสอบ
ประสาทสัมผสัของขา้วหมากจากขา้วเหนียวกลอ้งและขา้วเหนียวกลอ้งงอก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการผลิตขา้วหมาก และการทดสอบประสาทสัมผสัของขา้วหมากท่ีผลิตไดจ้ากขา้วเหนียว
กลอ้งและขา้วเหนียวกลอ้งงอกจากขา้วสายพนัธ์ุทอ้งถ่ิน 3 สายพนัธ์ุ คือ ขา้วขาว กข6 ขา้วเหนียวด า
สันก าแพง และขา้วเหนียวด าดอยมูเซอ โดยการทดสอบประสาทสัมผสั ดว้ยวิธี 9-Point Hedonic 
Scale ผลการวิจยัพบว่า ข้าวหมากท่ีผลิตจากข้าวขาว กข6 และข้าวเหนียวกล้องงอก ได้รับการ
ยอมรับในดา้นลกัษณะปรากฏ สี เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมสูงสุด และเม่ือพิจารณาในแต่
ละคุณสมบติัพบว่าขา้วเหนียวด าสันก าแพงมีการยอมรับในดา้นลกัษณะปรากฏ และสี มากท่ีสุด 
โดยขา้วหมากจากขา้วเหนียวกลอ้ง กข6 : สันก าแพง (1:1) ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดในระดบั6 
และขา้วหมากท่ีผลิตจากส่วนผสมของขา้เหนียวด ามูเซอ คือ กข6:ดอยมูเซอ (3:1) ท่ีผลิตจากขา้ว
กลอ้งงอก มีการยอมรับทางประสาทสัมผสัสูงสุด และขา้วหมากท่ีผลิตจากขา้วเหนียวกลอ้งงอก
ใหผ้ลการยอมรับท่ีมากกวา่ขา้วหมากท่ีผลิตจากขา้วเหนียวกลอ้ง 
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ตารางที ่1 สังเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการ ณัฐธีร์ศิวเดชเจริญวงศ์ 

2555 

อ้อมดาว  พลิาดา 

2557 

สุรชัย  อุตมอ่าง, นิรมล  อุตมอ่างและรัฐนนันท์  

พงศ์วริิทธ์ิธร, 

2558 

1. ช่ือเร่ือง การตัดสินใจเลือกซ้ือผักอินทรีย์จากร้าน

มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

ทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผู ้บริโภคในอ าเภอมัญจาคีรี  
จงัหวดัขอนแก่น 

การยอมรับและพฤติกรรมของผู ้บริโภคต่อ
ผลิตภณัฑช์าสมุนไพรไทย 

2. การเก็บขอ้มูล ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบุคคล ทัศนคติใน

การบริโภคผกัอินทรียแ์ละการตดัสินใจซ้ือ

ผกัอินทรียใ์นมูลนิธิโครงการหลวงในเขต

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร โ ด ย ใ ช้ ผู ้ ร่ ว ม ท า
แบบสอบถามในงานวจิยัทั้งหมด 385 คน 

ศึกษาลกัษณะทางประชาการของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ และศึกษาทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษรวมทั้งส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผัก

ปลอดสารพิษ โดยผูร่้วมท าแบบสอบถามในการ

สัมภาษณ์ทั้งหมด 400 คน ในเขตอ าเภอคีรี จงัหวดั
ขอนแก่น 

ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพ

และเป็นผูท่ี้เคยบริโภคชาหรือชาสมุนไพร โดย

เลือกตัวอย่างกระจายตามพ้ืนท่ี4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย รวมทั้งหมด 448 คน 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล ร้อยละ , ค่าเฉล่ีย , T-Test, วิเคราะห์ความ
แปรปรวน, ทดสอบ LSD 

ร้อยละ,ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ทดสอบ 
LSD 

ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, Chi-square 

ทดสอบ Hedonic Scaling’9 Point 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
รายการ เกศริน  แก้วมณี,ดร.วชัรี  หาญเมืองใจ, 

2558  
บุษบา  บุญมา, 
2558 

ณฤกช  จริสัตยาภรณ์ 
2560 

1. ช่ือเร่ือง การผลิตและการทดลองประสาทสัมผสัของขา้ว
หมากจากขา้วเหนียวกลอ้งและขา้เหนียวกลอ้ง
งอก 

ความชอบของผูบ้ริโภคไทยต่อขา้วหอมหุง
สุกจากแหล่งต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

ผลของความชอบทาประสาทสัมผัสและ
ขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีต่อความยินดี
ท่ีจะจ่ายของผูบ้ริโภคขา้วไทยในกรุงเทพ 

2. การเก็บขอ้มูล ศึกษาการผ ลิตข้าวหมากและการทดสอบ
ประสาทสัมผสัของขา้วหมากท่ีผลิตได้จากขา้ว
เหนียวกลอ้งและขา้วเหนียวกลอ้งงอกจากขา้ว
สายพนัฯธ์ุท้องถ่ิน 3 สายพนัธ์ุในประเทศไทย 
โดยใชผู้ร่้วมประเมินทั้งหมด 30 คน 

ศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ขา้วหอมมะลิไทย  ขา้วหอมอ านาจเจริญ  ขา้ว
ผกามะลิจากประเทศกมัพูชา  ขา้วหอมพม่า 
Pearl Paw San และขา้วหอมเวยีดนาม โดยใช้
วิธีสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามร่วมกับ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส  ของ
ผูบ้ริโภคไทยประเทศไทย ทั้งหมด 150 คน 

ศึกษาถึงชนิดพนัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของ
ผู ้บริโภค รวมทั้ งความยินดีท่ีจะจ่ายของ
ผู ้บ ริ โภค  เ ก็ บข้อ มู ลผู ้บ ริ โ ภค ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครจ านวน 31 คน โดยให้ผู ้
ทดสอบได้ชิมข้าวแต่ละสายพันธ์ุและท า
แบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แผนผงักรอบแนวคิดในการศึกษา 

สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในหมู่

ผูบ้ริโภค แต่มีการจ าหน่ายไดดี้ตามทอ้งตลาด

ต่างประเทศ 

 

การทดสอบความชอบในคุณลกัษณะ

ต่างๆเทียบกบัสับปะรดอ่ืน  

1. รูปลกัษณ์ 

2. สี 

3. เน้ือสัมผสั 

4. รสชาติ 

 

ความชอบโดยรวม ความยนิดีท่ีจะจ่าย 



 
 

 
 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีใชว้ธีิการทดสอบทางประสาทสัมผสัในการทดสอบคุณลกัษณะของ
สายพนัธ์ุสับปะรด 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุศรีราชา สายพนัธ์ุภูเก็ต และ สายพนัธ์ุ MD-2(หอมสุวรรณ)ใน
กรุงเทพมหานคร โดยเร่ิมจากการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) ศึกษาทศันคติ ความยินดีท่ีจะจ่าย 
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัลกัษณะเชิงคุณภาพของสายพนัธ์ุสับปะรดทั้ง 3 สาย
พนัธ์ุและการทดสอบหาความชอบในเชิงปริมาณ (Quantitative Tests) พร้อมกบัใช้แบบสอบถาม
เก็บขอ้มูล เพื่อทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของ สับปะรด 3 สายพนัธ์ุ และใชส้ถิติในการ
วเิคราะห์ความแตกต่าง     
 
เคร่ืองมือในการศึกษา 
  

เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการทดสอบ
ความชอบทางประสาทสัมผสั ซ่ึงเป็นการศึกษาความชอบทางประสาทสัมผสัและความยนิดีจ่ายของ
ผูบ้ริโภคต่อสับปะรด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 
ส่วน 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูท้ดสอบ เช่น เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และ

รายได ้
 

 ส่วนท่ี 2 เป็นการทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยให้ผูท้  าการทดสอบท าการชิมสับปะรด 3 
สายพนัธ์ุ เพื่อศึกษาถึงความชอบหรือความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีต่อสับปะรดทั้ง 3 สายพนัธ์ุ ท่ี
ไดชิ้มในแต่ละดา้น ดงัน้ี รูปลกัษณ์ รสชาติ กล่ิน สี และความชอบโดยรวม 
 
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของพฤติกรรมและความยนิดีท่ีจะจ่ายของสับปะรด 3 สายพนัธ์ุ  
ท่ีผูท้  าการทดสอบไดท้ดสอบทางประสาทสัมผสั 
 



25 

 

 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามกลุ่มของผูบ้ริโภคกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีร่วมในการอภิปรายกลุ่ม และร่วมทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยเก็บข้อมูลเม่ือวนั
อาทิตย์ท่ี 9 ธันวาคม พ .ศ. 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ อาคารปฏิบติัการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีร่วมท าการอภิปรายกลุ่มนั้นแบ่งออกทั้งหมด 
3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  

 
หลงัจากนั้นจึงท าการทดสอบประสาทสัมผสักบัผูท้ดสอบกลุ่มใหญ่ ซ่ึงเป็นการทดสอบหา

ความชอบเชิงปริมาณ และวิธีการทดสอบแบบ Central Location Test ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 
 ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกสถานท่ีในการเก็บตวัอย่าง โดยคดัเลือกจากสถานท่ีท่ีจะเป็นจุดศูนย์
รวมของกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงสถานท่ีท่ีคดัเลือกคือ ศูนยร์าชการ มหาวิทยาลยั และห้างสรรพสินคา้ 
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงอายุและวยัวุฒิ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 จดัเตรียมสถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผสั โดย
การจดัเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี แบบสอบถามให้เพียงพอส าหรับผูท้ดสอบ สุ่มเลือกผูท้ดสอบท่ีมาติดต่อ
ราชการบริเวณอาคารของศูนย์ราชการ นอกจากน้ีย ัง สุ่มผู ้ทดสอบจากมหาวิทยาลัย และ 
หา้งสรรพสินคา้บริเวณโซนอาหาร ณ เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผสัดังน้ี ส าหรับ ความชอบ 
พฤติกรรมและความยนิดีจ่ายของผูบ้ริโภค จ านวน 150 คน ดงัน้ี 

 ชมสับปะรดทั้ง 3 แบบ โดยให้เรียงล าดบัความชอบทางดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก 
และสีของสับปะรด 
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ภาพที ่4 ตวัอยา่งผลสับปะรดท่ีใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคชม 
 
 ชิมสับปะรดทั้ง 3 แบบ โดยให้เรียงล าดบัความชอบทางดา้นรสชาติ และเน้ือสัมผสั 

ของสับปะรด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ตวัอยา่งสับปะรดท่ีใหผู้บ้ริโภคทดลองชิม 
 เม่ือผูบ้ริโภคชมและชิมเสร็จใหเ้รียงระดบัความชอบโดยรวมสับปะรดทั้ง 3 แบบ 
 เม่ือผูบ้ริโภคชมและชิมเสร็จ ให้ตอบแบบสอบถามทางดา้นพฤติกรรมและความยินดี

จ่ายของผูบ้ริโภค 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวมรวมเอกสาร 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลทางด้านสถิติ วิทยานิพนธ์จากหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงการสืบคน้จากอินเทอร์เน็ตมาสรุป เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลสนบัสนุนทางงานวจิยั 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 
 1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติอยา่งง่ายในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี Individual t-test cและ
ค่า ANOVA ทั้งน้ียงัไดท้  าการใช้แบบสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคสับปะรดเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง
คุณภาพมาประกอบการพรรณนาอีกส่วนหน่ึง เพื่ออธิบายทศันคติและพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2(หอมสุวรรณ) 
 
 2.  การวิ เคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการวิ เคราะห์  Least Significant  
Difference (LSD) เพื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉล่ีย 



 

 
 

บทที ่4 
 

ข้อมูลทัว่ไปของสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 
 

ประวตัิความเป็นมาของสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 
 
 สับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2  เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเป็นอยา่งมาก แต่เดิมสับปะรด
สายพนัธ์ุน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของบริษทั เดลมอนเต ้จ  ากดั แต่เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ ลิขสิทธ์ิคุม้ครองสายพนัธ์ุไดห้มด
ลงไป ท าให้หลายๆบริษทัเร่งขยายพนัธ์ุเพื่อแข่งขนักันทางการตลาดอย่างเร่งด่วน เป็นเหตุเพราะ
สับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 เป็นท่ียอมรับของตลาดและยงัมีแนวโน้มว่าจะมีความตอ้งการสูงมากข้ึน
ตามล าดบั ในอนาคตสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 จะยึดตลาดสับปะรดประเภทบริโภคสดไดอ้ยา่งแน่นอน 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากรัฐบาลมาเลเซียก าลงัเร่งน าเขา้หน่อพนัธ์ุ MD-2 ถึง 2 ลา้นตน้ โดยมีการปลูกไปแลว้กวา่ 1 
ลา้นหน่อ เพื่อน ามาเปล่ียนสายพนัธ์ุเดิมของเกษตรกร รัฐบาลมาเลเซีย มีการส่งเสริมกนัอยา่งจริงจงัมาก
ในเร่ืองน้ี 
 
 สับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 ไดรั้บค าบอกเล่าจาก คุณศราวุธ วา่ เขาไดส้ายพนัธ์ุน้ีจากการไปศึกษา
ดูงานท่ีประเทศเกาหลีใตแ้ละประเทศองักฤษ โดยสับปะรดท่ีพบมีผลและเน้ือสีเหลืองทองสวย เม่ือได้
ชิมพบว่ารสชาติหอมอมเปร้ียวเล็กน้อยทานแล้วติดใจ จึงน าหน่อกลับมา 2 หน่อย แล้วส่งจุกไป
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ จึงไดส้ับปะรดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ จ  านวน 3,000 ตน้ และน ามาอนุบาลจนได้
ผลิตภณัฑ์ของ MD- 2 และพบว่าสายพนัธ์ุ MD – 2 มีความแปรปรวนอยู่บา้งในเร่ืองของใบท่ีพบ มี 2 
ลกัษณะ คือใบมีหนามกบัใบไม่มีหนาม  
 
ข้อมูลทัว่ไปของสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 
 
 สับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 ถูกพฒันาข้ึนท่ีฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบติัท่ีโดด
เด่นทั้งภายในและภายนอกเช่น ในเร่ืองของรสชาติท่ีหวาน กล่ินหอมเฉพาะตวั เน้ือสีเหลืองเขม้ ตนั 
แน่น และไม่เป็นโพรง น ้ าหนกัผลโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1.7 – 1.8 กิโลกรัม ขอ้มูลทัว่ไปพบวา่มีวิตามินซีสูงถึง 
4 เท่าเม่ือเทียบกบัสับปะรดสายพนัธ์ุอ่ืน ทานและไม่กดัล้ิน ท าใหผู้บ้ริโภคทานไดม้ากข้ึนเม่ือสับปะรด
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พนัธ์ุ MD-2แก่ผลจะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองทองทั้งผล จากค าบอกเล่าของคุณศราวุธ พบว่า
สับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 สามารถออกดอกได้ง่ายและมีอายุเก็บเก่ียวท่ีเร็วกว่าพนัธ์ุปัตตาเวีย ใบมี
ลกัษณะสีเขียวตลอดใบ และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ MD-2 ถูกพฒันามาเพื่อขนส่งทางเรือได ้ใน
ห้องเยน็อุณหภูมิต ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส นาน 10 วนั โดยผลไม่เปล่ียนสีเป็นสีน ้ าตาลเม่ือเทียบกบั
สับปะรดสายพนัธ์ุอ่ืน 
 
การตลาด 
 
 ตลาดภายในประเทศ 
 
 จากค าบอกเล่าของคุณศราวุธ เ ม่ือน าผลผลิตสับปะรดสายพันธ์ุ MD-2 ไปให้กับทาง
หา้งสรรพสินคา้ไดท้ดลองชิม ปรากฏวา่เป็นท่ีถูกใจเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัก่อนหนา้น้ีทางห้างมีการ
น าเขา้สับปะรดสายพนัธ์ุดงักล่าวเขา้มาจ าหน่ายอยูแ่ลว้  แต่เน่ืองดว้ยความสดของสินคา้ท่ีเดินทางมายงั
ประเทศไทยนั้น จ  าเป็นตอ้งเก็บท่ีความแก่ไม่มากจึงท าใหร้สชาติท่ีไดสู้้สับปะรดท่ีปลูกในเมืองในไม่ได ้
 
 ตลาดภายนอกประเทศ 
 
 การตลาดด้านต่างประเทศนั้นมีลูกคา้ให้ความสนใจสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 เป็นอย่างมาก 
เม่ือตลาดส่งออกต่างประเทศทราบข่าวว่าทางเรามีสายพนัธ์ุสับปะรดพนัธ์ุน้ีอยู่ จึงติดต่อให้ท าการ
ส่งออกอาทิตยล์ะ 1 ตูค้อนเทนเนอร์ แต่เน่ืองจากสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 ยงัมีปริมาณนอ้ย ท าให้การ
ผลิตไม่ต่อเน่ือง จึงท าให้ยงัไม่ตอบตกลงในการส่งสินคา้ ปัจจุบนัเป็นเร่ืองของการเร่งขยายพนัธ์ุให้มี
จ  านวนมากพอท่ีจ าส่งออกจึงจะท าการวางแผนต่อไปได ้
 
การขยายพนัธ์ุสับปะรดสายพนัธ์ุ MD-2 
 
 การขยายพนัธ์ุท าไดท้ั้งการแยกหน่อย จุก และช าเหง้า โดยเฉพาะการช าเหง้า คุณศราวุธได้
อธิบายวา่เม่ือเก็บเก่ียวผลสับปะรดแลว้จะยงัคงเหลือเหงา้ โดยน าเหงา้สับปะรดไปฝังดินไวไ้ม่นานก็จะ
แตกงอกเป็นตน้ข้ึนมา เม่ือหน่อสับปะรดมีประมาหน่ึงคืบมือหรือน ้ าหนกั 200 กรัม จึงท าการถอนแยก
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หน่อออกมาปลูกลงแปลง หรือช าลงถุงด า เพื่อให้ตาขา้งของเหง้าไดแ้ตกยอดใหม่ข้ึนมาแทน แปลง
ขยายพนัธ์ุเหงา้สามารถเก็บหน่อท่ีงอกใหม่ไดไ้ดน้านนบัปี ก่อนจะร้ือแปลงขยายพนัธ์ุทิ้ง การขยายพนัธ์ุ
ดว้ยการแยกหน่อ ตดัจุกและเหงา้ เป็นการขยายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกวา่การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ เพราะเกิดการ
กลายพนัธ์ุนอ้ยกวา่ 
 
สถานการณ์และความเคล่ือนไหวของสับปะรดสายพันธ์ุ MD-2 
 

สถานการณ์การส่งออก สับปะรด MD-2 ปี 2559 
 
การส่งออก สับปะรด MD-2 ในตลาดการคา้ของโลก จากประเทศต่างๆ ในปี 2559 มีมูลค่า

รวมกนัประมาณ 70,000 ลา้นบาท (2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นมูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 
ร้อยละ 17.7 เทียบกบัท่ีมีการส่งออกนบัตั้งแต่ ปี 2555 ท่ีมีการส่งออกเป็นมูลค่า 59,500 ลา้นบาท (1.7 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีแหล่งผลิตกระจายอยูใ่นแต่ละทวีป แต่ท่ีเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ประเทศในแถบอเมริกากลาง และกลุ่มทะเลแคริบเบียน มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปี 2558 คิดเป็น ร้อย
ละ 51.1, สหภาพยุโรปมีการส่งออก ร้อยละ 23.8 (เป็นการน าเขา้มาแลว้ส่งออก “re-export” ให้ลูกคา้
เครือข่าย), ประเทศแถบเอเชีย ร้อยละ7.2, และแอฟริกา ร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 

ภาพที ่6 กราฟการส่งออกผลสดของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 
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ประเทศผู้ส่งออก สับปะรด MD-2 สูงสุด 15 อนัดับ ในปี 2559 
 
 1. คอสตาริกา : 905.3 ลา้นดอลลาร์ (31,685 ลา้นบาท) 

2.  เนเธอร์แลนด ์:265.8 ลา้นดอลลาร์ (9,303 ลา้นบาท)* 
3.  ฟิลิปปินส์ :228.4 ลา้นดอลลาร์ (7,994 ลา้นบาท) 
4.  เบลเยยีม :105.4 ลา้นดอลลาร์ (3,689 ลา้นบาท)* 
5.  สหรัฐอเมริกา :101.2 ลา้นดอลลาร์ (3,542 ลา้นบาท) 
6.  เมก็ซิโก :42.6 ลา้นดอลลาร์ (1,491 ลา้นบาท) 
7.  ไตห้วนั :38.8 ลา้นดอลลาร์ (1,358 ลา้นบาท) 
8.  เอกวาดอร์ :37.5 ลา้นดอลลาร์ (1,312.5 ลา้นบาท) 
9.  กานา :30.4 ลา้นดอลลาร์ (1,064 ลา้นบาท) 
10.  สเปน :30.4 ลา้นดอลลาร์ (1,064 ลา้นบาท)* 
11.  ฮอนดูรัส :26.4 ลา้นดอลลาร์ (924 ลา้นบาท) 
12.  ไอวอรีโคสต ์:25 ลา้นดอลลาร์ (875 ลา้นบาท) 
13.  ปานามา :21.7 ลา้นดอลลาร์ (759.5 ลา้นบาท) 
14.  เยอรมนี :18.2 ลา้นดอลลาร์ (637 ลา้นบาท)* 
 15.  อิตาลี :15.1 ลา้นดอลลาร์ (528.5 ลา้นบาท)* 
 

(หมายเหตุ : ดอลลาร์สหรัฐ, อตัราแลกเปล่ียนท่ี 35 บาท/ดอลลาร์,*ประเทศท่ีน าเขา้และมีการส่งออก) 
ภาพรวมการส่งออก สับปะรด MD-2 ท่ีได้จาก 15 ประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 94.2 ของมูลค่าการค้า
สับปะรดผลสดในตลาดโลก ซ่ึงในกลุ่มประเทศผูส่้งออกท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
นบัตั้งแต่ ปี 2555 คือ ไตห้วนั เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1,008, กานา เพิ่มข้ึน ร้อยละ 895.7, ฟิลิปปินส์ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 125.3, และเมก็ซิโก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 78.4 9  ตามล าดบั 
 
 ตลาดหลายประเทศเร่งขยายการผลติและส่งออก 
 
 เม็กซิโก ขยายการส่งออก : จากการท่ีผูบ้ริโภคยอมรับคุณภาพสับปะรดจากประเทศเมก็ซิโก วา่
มีรสชาติหวานและเน้ือนุ่มฉ ่า ขณะท่ีปัจจุบนัมีการส่งออกประมาณ 30% ของผลผลิตรวมในประเทศ 
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การส่งออกส่งผ่านทางชายแดนเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงทางผูส่้งออกคาดหวงัว่าจะสามารถเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี เม็กซิโก ยงัส่งสับปะรดผลสดไปขายยงัประเทศสเปนและ
เกาหลีใตอี้กดว้ย 
 

โคลัมเบีย ขยายการผลิตอย่างต่อเน่ือง : ในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา โคลมัเบียไดเ้พิ่มการผลิตเป็น 
2 เท่า ส่วนใหญ่เป็น สับปะรด MD-2 พื้นท่ีปลูกประมาณ 4,062 ไร่ (650 เฮกตาร์) ใหผ้ลผลิตรวม 23,000 
ตนั ผลผลิตท่ีส่งออกประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกสับปะรดจะอยูท่างตอนใตข้อง
ประเทศ 

 
เปรู ส่งสับปะรดเข้าสู่ตลาดโลก : ประเทศเปรูผลิตสับปะรดไดร้าวๆ 450,000 ตนั/ปี ส่งทางเรือ

ไปตลาดประเทศสเปน ในปีท่ีผ่านมาส่งไปราวๆ 500 ตนั เป้าหมายจะพฒันาสู่ระบบสับปะรดอินทรีย ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 
สาธารณรัฐโดมินิกัน : เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการขยายการผลิตสับปะรดผลสด พนัธ์ุ MD-2 

มากข้ึน ในปี 2559 ส่งออกปริมาณ 9,000 ตนั มูลค่า 245 ลา้นบาท ซ่ึงแต่เดิมสับปะรดเป็นพืชรอง แต่จาก
การพฒันาการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นพืชท่ีสร้างรายไดท่ี้ดีอีกพืชหน่ึง 

 
อสิราเอล : สับปะรด MD-2 ราคาดีท่ีประเทศอิสราเอล สับปะรดเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีมีราคาสูง

มากในประเทศอิสราเอล และราคาค่อนขา้งคงท่ีในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ในซุปเปอร์มาร์เกตสับปะรดผลสด
ขนาดกลางราคาอาจสูงถึง 330 บาท/ผล ซ่ึงในรอบปีราคาจะข้ึนลงระหวา่ง 175-350 บาท/ผล แต่ละปีมี
ผลผลิตรวมประมาณ 3,000 ตัน แต่มีการน าเข้าปีละ 500 ตัน ซ่ึงเป็นปริมาณไม่มากจากประเทศ
แอฟริกาใต้และกัวเตมาลา เน่ืองจากการน าเขา้ค่อนข้างยาก เพราะความเข้มงวดในการตรวจสอบ
คุณภาพ ด้านการปลอดสารตกค้าง และโรคแมลง แม้ว่าสภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากัดในการปลูก
ค่อนขา้งมาก แต่ราคาซ้ือขายท่ีสูง และยงัมีความตอ้งการเพิ่มข้ึน จึงเป็นส่ิงจูงใจให้เกษตรกรมีความ
พยายามขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัยงัไดมี้การส ารวจแหล่งผลิตใหม่ๆ เพื่อการน าเขา้ เช่น จาก
ประเทศฟิลิปปินส์และไทยอีกดว้ย 
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มาเลเซีย : ยกระดับ สับปะรดพันธ์ุ MD-2 ข้ึนเป็นพืชมูลค่าสูง (high-value crop) รัฐบาล
ประเทศมาเลเซีย โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมสับปะรดแห่งมาเลเซีย (The Malaysian Pineapple 
Industry Broad : MPIB) สนับสนุนการปลูกสับปะรด พนัธ์ุ MD-2 โดยจดัให้เป็นพืชมูลค่าสูง และมี
เป้าหมายขยายพื้นท่ีเพิ่มข้ึน โดยภายในปี 2563 จะขยายการปลูกเพิ่มเป็น 31,250 ไร่ (5,000 เฮกตาร์) 
ผลผลิต 63,000 ตนั จากปัจจุบนัท่ีมีพื้นท่ีปลูก 2,345 ไร่ (375 เฮกตาร์) และจะปรับสัดส่วนการส่งออก
สับปะรดผลสดกบัสับปะรดแปรรูป จากร้อยละ 60 : 40 เป็น ร้อยละ 80 : 20 โดยจะเพิ่มผลผลิตจาก ปี 
2559 ข้ึนอีกร้อยละ 70 เน่ืองจากมีการท าขอ้ตกลงการน าเขา้จากประเทศจีนถึงเดือนละ 100 ตูค้อนเทน
เนอร์ ขณะท่ียงัมีความตอ้งการจากประเทศอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 
ฟิลิปปินส์ : เป็นประเทศผูส่้งออกสับปะรดผลสด เป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก รองจากประเทศ

คอสตาริกาและเนเธอร์แลนด์ ในปี 2559 ส่งออกมีมูลค่า 228.4 ลา้นดอลลาร์ (7,994 ลา้นบาท) โดยมี
ตลาดหลกัอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ฮ่องกง และกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง จากขอ้มูลปี 
2555-2559 การส่งออกสับปะรดไปยงั 5 ประเทศ มีอตัราการเติบโต ดงัน้ี อิหร่าน (+3,831%), จีน (+
951.6%), สหรัฐฯ (+377.5%), ไตห้วนั (+236.4%) และนิวซีแลนด์ (+189.3%) โดยมี บริษทั Del Monte 
Foods และ Dole  Foods Company เป็นผูผ้ลิตและส่งออกเป็นหลกั 

 
คอสตาริกา : เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีตั้งอยูใ่นแถบอเมริกากลาง แต่จดัเป็นผูผ้ลิตสับปะรดรายใหญ่

และส่งออกสับปะรดผลสดมากท่ีสุดของโลก การผลิตเร่ิมต่ืนตวัมาตั้งแต่ปี 2543 เม่ือมีการส่งเสริมการ
ผลิต สับปะรด MD-2  และส่งออกต่างประเทศ จนกลายเป็นพืชหลกัท่ีท ารายได้เขา้ประเทศในเวลา
ต่อมา ในปี 2557/58 ปริมาณผลผลิตรวม 2,915,628 ตนั มีการส่งออกสับปะรดผลสด คิดเป็นมูลค่า 822 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (28,770 ลา้นบาท) ต่อมาในปี 2559 มีการส่งออกสับปะรดผลสด เป็นมูลค่า 905.3 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (31,685 ล้านบาท) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.1 โดยตลาดหลักท่ีส าคัญคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และยงัมีตลาดอ่ืนๆ ในประเทศตะวนัออกกลาง และล่าสุดบรรลุ
ขอ้ตกลงการคา้สับปะรดผลสดกบัประเทศจีน และน าร่องส่งผลผลิต สับปะรด MD-2 เขา้จีนบา้งแลว้ 

 
บราซิล : เป็นประเทศผูผ้ลิตสับปะรด เป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก ผลผลิตในปี 2557 รวม 2,646,243 

ตนั ผลผลิตส่วนใหญ่นั้นใช้บริโภคภายในประเทศ ซ่ึงพื้นท่ีและลกัษณะภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ
ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ อุณหภูมิท่ีสูง ท าให้สับปะรดมีความหวาน และ
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เป็นท่ียอมรับกันมากในตลาดโลก มีผลผลิตท่ีสามารถเก็บเก่ียวได้ตลอดทั้งปี ตลาดส่งออก ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยมี บริษทั Del Monte Foods 
เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 

 
ไทย : เป็นประเทศท่ีมีการผลิตและส่งออกสับปะรดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยแต่ละปีจะมี

ผลผลิต ประมาณ 1.7-2.2 ลา้นตนั เกือบทั้งหมดเป็นพนัธ์ุในกลุ่มสมูทเคยีน ท่ีรู้จกักนัในช่ือสับปะรด
ปัตตาเวีย และช่ืออ่ืนๆ ในแต่ละทอ้งท่ี ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และส่งออกเป็น
สับปะรดกระป๋อง, น ้ าสับปะรด และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ในปี 2558 การส่งออกผลิตภณัฑ์สับปะรดมีมูลค่า
ประมาณ 25,000 ลา้นบาท แต่มีการส่งออกสับปะรดผลสดค่อนขา้งนอ้ยมาก และจากกระแสผูบ้ริโภค
ทัว่โลกท่ีต่ืนตวักบั สับปะรดพนัธ์ุ MD-2 ส่งผลให้ประเทศไทยมีการปรับตวั โดยทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ เร่ิมมีการส่งเสริมการผลิต สับปะรด MD-2 ภาคเอกชนน าโดย บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ฯ และภาครัฐ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปริมาณยงัไม่มาก ปัจจุบนั สับปะรด MD-2 ในประเทศไทยท่ีมีการ
ผลิตและใชช่ื้อเรียกกนัตามเจา้ของผูผ้ลิต เช่น สับปะรดหอมสุวรรณและสับปะรดสยามโกลด ์เป็นตน้ 

 



 
 

 
 

บทที ่5 
 

ผลการทดสอบ 
 

 สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิและสังคมของผู้บริโภคสับปะรดเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 จากการศึกษาสภาพทั่วไปทาง เศรษฐกิจและสังคมของผู ้บ ริโภคสับปะรดในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี2) 
 
 เพศ จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 150 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน
ทั้งหมด 90 คน และเพศชาย จ านวนทั้งหมด 60 คน โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.00และเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 40.00ตามล าดบั 
  

 อายุ จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 150 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 10 – 20 ปี จ  านวน
ทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70รองลงมาคือช่วงอายุระหวา่ง 40 ปีข้ึนไปจ านวนทั้งหมด 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.30ช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวนทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30และช่วงอาย ุ21-
30 ปี จ  านวนทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30ตามล าดบั 
 
 การศึกษา จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 150 คนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงระดับ
การศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวนทั้งหมด 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี 
จ  านวนทั้งหมด 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวนทั้งหมด 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 
 
 สถานภาพ จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 150 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพ
โสด จ านวนทั้งหมด 119 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30และอยูใ่นสถานภาพสมรส จ านวนทั้งหมด 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.7
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 อาชีพ จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 150 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา จ านวนทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ/พนกังานราชการ 
จ านวนทั้งหมด 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00อาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นจ านวนทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
จ  านวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70
ตามล าดบั 
 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 150 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวนทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70รองลงมาคือมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จ านวนทั้งหมด 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน สูงกวา่ 30,000 บาท จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคสับปะรดในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

เพศ 150 100 
ชาย 60 40.00 
หญิง 90 60.00 
อายุ 150 100 
10-20 ปี 64 42.70 
21-30 ปี 19 12.70 
31-40 ปี 32 21.30 
40 ปีข้ึนไป 35 23.30 
การศึกษา 150 100 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 69 46.00 
ปริญญาตรี 63 42.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 18 12.00 
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ตารางที ่2(ต่อ) 
รายการ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

สถานภาพ 150 100 
โสด 119 79.30 
สมรส 31 20.70 
อาชีพ 150 100 

นกัเรียน/นกัศึกษา 65 43.30 
พนกังานเอกชน 12 8.00 
ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 63 42.00 
คา้ขาย 4 2.70 
แม่บา้น 5 3.30 
อ่ืนๆ 1 0.70 
รายได้ 150 100 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 73 48.70 
15,000-30,000 บาท 63 42.00 
สูงกวา่ 30,000 บาท 14 9.30 

 
ความชอบของสับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุ โดยการทดสอบทางประสาทสัมผสั 

 
ผลการศึกษาความชอบในคุณลกัษณ์ดา้นรูปลกัษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม 

ของกลุ่มผูท้ดสอบเป็นดงัน้ี 
โดยในการศึกษาความชอบของสับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุทางผูว้ิจยัไดท้  าการให้ผูท้ดสอบสังเกต

รูปลกัษณ์และสีของสายพนัธ์ุสับปะรด โดยการน าสับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุท่ีจะใชท้ดสอบมาตั้งโชว์
ใหผู้ท้ดสอบไดเ้ห็น จากนั้นจึงไดใ้หก้ลุ่มผูท้ดสอบกรอกคะแนนความชอบทางดา้นรูปลกัษณ์และสีของ
สับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุดงัท่ีกลุ่มผูท้ดสอบพึงพอใจ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าสับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุ
แจกใหผู้บ้ริโภครองรับประทาน เพื่อให้ผูท้ดสอบไดรั้บรู้ถึงรสชาติและเน้ือสัมผสัของสับปะรดทั้งสาม
สายพนัธ์ุ เม่ือผูท้ดสอบไดรั้บประทานเขา้ไปแลว้ใหผู้ท้ดสอบกรอกคะแนนในส่วนของรสชาติและเน้ือ
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สัมผสัของสับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุ โดยท าการทดสอบเช่นน้ีผูว้จิยัตอ้งการทราบถึงความชอบในดา้น
ต่างๆของสับปะรดท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะศึกษา โดยผลการส ารวจจากการทดลองไดผ้ลดงัน้ี 

 
ความชอบดา้นรูปลกัษณ์ รูปลกัษณ์เป็นคุณลกัษณะแรกท่ีผูท้ดสอบรับรู้ไดจ้ากการมองเห็น โดย

จากกลุ่มผูท้ดสอบให้คะแนนเฉล่ียในคุณลกัษณะทางดา้นรูปลกัษณ์ของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอม
สุวรรณ)อยูท่ี่ 4.40 คะแนน ผูท้ดสอบใหค้ะแนนเฉล่ียความชอบดา้นรูปลกัษณ์ของสับปะรดสายพนัธ์ุศรี
ราชาอยูท่ี่ 3.91 คะแนน และผูท้ดสอบให้คะแนนเฉล่ียความชอบดา้นรูปลกัษณ์ของสับปะรดสายพนัธ์ุ
ภูเก็ตอยูท่ี่ 3.52 คะแนน 

 
ความชอบดา้นสี สีของสับปะรดเป็นอีกคุณลกัษณะแรกๆท่ี ผูท้ดสอบไดรั้บรู้จากการมอง โดย

จากกลุ่มผูท้ดสอบให้คะแนนเฉล่ียในคุณลกัษณะดา้นสีของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) อยู่
ท่ี 4.45 คะแนน ผูท้ดสอบให้คะแนนเฉล่ียความชอบด้านสีของสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาอยู่ท่ี 3.94 
คะแนนและผูท้ดสอบใหค้ะแนนเฉล่ียความชอบดา้นสีของสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยูท่ี่ 3.52 คะแนน 

 
ความชอบดา้นรสชาติ ในด้านรสชาติผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสาย

พนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) อยู่ท่ี 4.22 คะแนน ผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสาย
พนัธ์ุศรีราชาอยูท่ี่ 4.28 คะแนน และผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยู่
ท่ี 3.49 คะแนน 

 
ความชอบดา้นเน้ือสัมผสั เน้ือสัมผสัเป็นอีกคุณลกัษณะท่ีผูท้ดสอบไดรั้บรู้จากการชิม โดยผู ้

ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) อยู่ท่ี 4.20 คะแนน ผู ้
ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาอยู่ท่ี 4.08 คะแนน และผูท้ดสอบให้
คะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยูท่ี่ 3.60 คะแนน 

 
ความชอบโดยรวม ผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 

(หอมสุวรรณ) อยู่ท่ี 4.20 คะแนน ผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุ
ศรีราชา 3.59 คะแนน และให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยู่ท่ี 3.61 
คะแนน 
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โดยเม่ือทดสอบด้วยANOVA แลว้เห็นไดว้่าคุณลกัษณะดา้น รูปลกัษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวม ของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 และเม่ือวิเคราะห์ความต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคุณลกัษณะในดา้นรูปลกัษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม พบวา่ ระหวา่งสายพนัธ์ุ
ของสับปะรดทั้ง 3 สายพนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99โดยมีค่า 
F เท่ากบั 40.49 44.92 32.51 24.84  และ 24.45 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 ความชอบของสับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุ โดยการทดสอบทางประสาทสัมผสั 

คุณลกัษณะ คะแนนความชอบสับปะรดเฉล่ีย (n=150) ทดสอบสมมติฐาน 
ANOVA 

  

สายพนัธ์ุศรีราชา สายพนัธ์ุMD-2 
(หอมสุวรรณ) 

สายพนัธ์ุ
ภูเก็ต 

   F 
ระดบั         

นยัส าคญั 

รูปลกัษณ์ 3.91 4.40 3.52 40.49 0.00 

สี 3.94 4.45 3.54 44.92 0.00 

รสชาติ 4.28 4.22 3.49 31.51 0.00 

เน้ือสัมผสั 4.08 4.20 3.60 24.84 0.00 
ความชอบ 
โดยรวม 

3.59 4.20 3.61 24.45 0.00 

 
ผลจากตารางท่ี 3 ท าให้ทราบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) มีคุณลกัษณะเด่นทั้ง

ดา้น รูปลกัษณ์  สี รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม อนัเน่ืองมาจากคะแนนความชอบเฉล่ีย
ของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) มีคะแนนความชอบท่ีมากกว่าสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา 
และสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต ทั้งน้ีเม่ือน าคะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดทั้งสามมาเปรียบเทียบให้
เห็นดงัแผนภาพใยแมงมุม จะท าใหเ้ห็นถึงความชอบในแต่ละดา้นท่ีชดัข้ึน ตามภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7 แผนผงัแสดงความชอบเฉล่ียเปรียบเทียบในแต่ละคุณลกัษณะของกลุ่มผูท้ดสอบ 
 

จากการทดสอบความชอบในแต่ละด้านของสับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุดงัตารางท่ี 3 ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์ดูความชอบท่ีผูท้ดสอบกรอกในแบบสอบถามและน ามาดูว่าความชอบของผูท้ดสอบท่ีมีต่อ
สับปะรดทั้งสามสายพนัธ์ุอยูใ่นช่วงความชอบใดบา้ง จึงท าใหท้ราบผลดงัน้ี 
 

ล าดบัความชอบจากการชมและชิมสับปะรดทั้ง 3 แบบของผูบ้ริโภค เรียงล าดบัจากสับปะรด
ตั้งแต่ลูกท่ี 1 คือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา ลูกท่ี 2 คือสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) และลูกท่ี 
3 คือสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต โดยวดัล าดบัจากคะแนนความชอบดงัน้ี 1 = ไม่ชอบ  2 = ไม่ชอบปาน
กลาง  3 = เฉย 4 = ชอบปานกลาง และ 5 = ชอบมากท่ีสุด โดยจากผลการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค
ทั้งหมด 150 คน พบวา่  

ลูกท่ี 1 สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา ความชอบสูงสุดของผูบ้ริโภคท่ีชมและชิม จดัให้อยูใ่นระดบั
ความชอบปานกลาง จ านวนทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 
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ลูกท่ี 2 สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) ความชอบสูงสุดของผูบ้ริโภคท่ีชมและชิมจดั
ใหอ้ยูใ่นระดบัความชอบท่ีชอบมากท่ีสุด จ านวนทั้งหมด 81 คน คิดเป็นร้อยละ54.00 

 
ลูกท่ี 3 สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต ความชอบสูงสุดของผูบ้ริโภคท่ีชมและชิมจดัให้อยู่ในระดบั 

เฉยๆ จ านวนทั้งหมด 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 ส่วนความชอบต ่าสุดอยู่ท่ีระดบัไม่ชอบ จ านวน
ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 ระดบัความชอบทางประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคจากการชมและชิมสับปะรด 

 
สับปะรด 

จ านวน 
(คน) 

ความชอบ
สูงสุด 

จ านวนที่
ชอบ 
(คน) 

 
ร้อยละ
(ต่อลูก) 

ความชอบ
ต ่าสุด 

จ านวนที่
ชอบ 
(คน) 

 
ร้อยละ
(ต่อลูก) 

ลูกที ่1 151 ชอบปาน
กลาง 

64 42.40 ไม่ชอบ 1 1.00 

ลูกที ่2 151 ชอบมากท่ีสุด 81 .1154  ไม่ชอบ 1 .111  

ลูกที ่3 151 เฉยๆ 55 135.3  ไม่ชอบ 5 13.3  

 
ผลจากตารางท่ี 4 ท าใหท้ราบวา่ สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) ผูท้ดสอบส่วนมากให้

ความชอบอยูท่ี่ความชอบมากท่ีสุด ส่วนสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา ผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบอยูท่ี่
ชอบปานกลาง และสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตได้คะแนนความชอบท่ีเฉยๆ ท าให้ผูว้ิจยัทราบว่า ผลการ
ทดสอบของตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 มีผลเช่ือมโยงกนัในด้านความชอบของสับปะรดด้านต่างๆท่ี
ตอ้งการศึกษา 

 
ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสัของผู้บริโภคสับปะรด โดยใช้ LSD 

 
 เม่ือผูว้ิจ ัยทดสอบและวิเคราะห์ดูความชอบด้านต่างๆของสับปะรดทั้ งสามสายพนัธ์ุแล้ว 
จากนั้นจึงน าคะแนนความชอบในดา้นต่างๆมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียในความชอบ 
เพื่อดูวา่สับปะรดสายพนัธ์ุไหนมีความเด่นและความดอ้ยกวา่กนัจึงท าใหท้ราบผลดงัน้ี 
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 จากการทดสอบดว้ยวิธี LSD ของสับปะรดทั้ง 3 สายพนัธ์ุ พบว่า ในดา้นรูปลกัษณ์ สับปะรด
สายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มีความดอ้ยกวา่ สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99ซ่ึงเม่ือดูจากค่า Mean difference แลว้จะพบวา่สับปะรด
สายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) จะมีคะแนนความชอบมากกวา่สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและภูเก็ตอยูท่ี่ 
0.49 และ 0.88 คะแนน 
 
 ในด้านสี พบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มีความด้อยกว่า 
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99ซ่ึงเม่ือดูจากค่า 
Mean difference แลว้จะพบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) จะมีคะแนนความชอบมากกว่า
สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยูท่ี่ 0.51 และ 0.91 คะแนน 
 
 ในดา้นรสชาติ พบวา่ สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มีความดอ้ยกว่า 
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99ซ่ึงเม่ือดูจากค่า 
Mean difference แลว้จะพบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) จะมีคะแนนความชอบมากกว่า
สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยูท่ี่ 0.60 และ 0.73 คะแนน 
 
 ในดา้นเน้ือสัมผสั พบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มีความดอ้ย
กวา่ สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99ซ่ึงเม่ือดูจาก
ค่า Mean difference แล้วจะพบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) จะมีคะแนนความชอบ
มากกวา่สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยูท่ี่ 0.11 และ 0.62คะแนน 
 
 ในด้านความชอบโดยรวม พบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มี
ความดอ้ยกวา่ สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 
ซ่ึงเม่ือดูจากค่า Mean difference แล้วจะพบว่า สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) จะมีคะแนน
ความชอบมากกวา่สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตอยูท่ี่ 0.13 และ 0.63 คะแนน 
ตามตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคสับปะรด โดยใช้ LSD 

คุณลกัษณะ สายพนัธ์ุสับปะรด Mean difference 

ดา้นรูปลกัษณ์ สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุศรีราชา 0.49* 
   

 สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุภูเก็ต 0.88* 
   

ดา้นสี สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุศรีราชา 0.51* 
   

 สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุภูเก็ต 0.91* 
   

ดา้นรสชาติ สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุศรีราชา 0.60* 
   

 สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุภูเก็ต 0.73* 
   

ดา้นเน้ือสัมผสั สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุศรีราชา 0.11* 
   

  สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุภูเก็ต 0.62* 
   

ดา้นความชอบโดยรวม สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุศรีราชา   0.13* 
   

  สายพนัธ์ุMD-2 - สายพนัธ์ุภูเก็ต   0.63* 

   
ผลจากตารางท่ี 5 เม่ือผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบ LSD เพื่อดูถึงความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ

สับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุมาเทียบกนั ก็ท  าให้ทราบว่าสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) ท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษา มีความเด่นทั้งด้าน รูปลักษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม มากกว่า
สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต 
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การส ารวจตัวอย่างทีต่อบสายพนัธ์ุสับปะรดจากการชมและชิมได้ถูกต้อง 
 

 การส ารวจในการตอบช่ือสายพันธ์ุสับปะรดเม่ือผูท้ดสอบได้ชมก่อนหลังจากนั้ นจึงชิม
สับปะรด เพื่อท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถึงขอ้มูลและความรู้ของผูร่้วมทดสอบวา่มีความรู้จกัเก่ียวกบัสาย
พนัธ์ุของสับปะรดท่ีไดช้มและชิมหรือไม่ และเม่ือไดท้  าการส ารวจ จึงไดผ้ลดงัน้ี 

 
 จากผลการส ารวจของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคหลงัจากไดช้มและชิมสับปะรด จ านวน 150 คน 
พบว่า สับประรดลูกท่ี 1 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา มีผูท่ี้ตอบสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีถูกจ านวน
ทั้งหมด32คน คิดเป็นร้อยละ 21.30และผูท่ี้ตอบสายพนัธ์ุสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีผิดจ านวนทั้งหมด 118คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.70ต่อมาคือสับปะรดลูกท่ี 2 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) มีผูท่ี้ตอบ
สับปะรดสายพนัธ์ุน้ีถูกจ านวนทั้งหมด 43คน คิดเป็นร้อยละ 28.70และผูท่ี้ตอบสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีผิด
จ านวนทั้งหมด 107คน คิดเป็นร้อยละ 71.30และสับปะรดลูกท่ี 3 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มีผูท่ี้ตอบ
สับปะรดสายพนัธ์ุน้ีถูกจ านวนทั้งหมด 40คน คิดเป็นร้อยละ 26.70และผูต้อบสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีผิด
จ านวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30ตามตารางท่ี6 
 
ตารางที ่6ผลการส ารวจตวัอยา่งท่ีตอบสายพนัธ์ุสับปะรดจากการชมและชิมไดถู้กตอ้ง 

รายการ จ านวน (คน) 
ตอบถูก 
(คน) 

ตอบไม่ถูก 
(คน) 

ลูกท่ี 1 (สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา) 150 118 32 
  (78.80) (21.30) 

ลูกท่ี 2 (สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 หรือหอมสุวรรณ) 150 107 43 
  (71.70) (28.70) 

ลูกท่ี 3 (สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต) 150 110 40 
     (73.30) (26.70) 
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ผลการส ารวจพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เม่ือได้ชมและชิม 
 
 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สับปะรดสายพันธ์ุไหนเป็นอันดับแรก
หลงัจากผูท้ดสอบไดชิ้มสับปะรดจากการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสั ดงัตารางท่ี 3 และได้
รับรู้ถึงช่ือสายพนัธ์ุของสับปะรดหลงัไดชิ้ม เพื่อผูว้ิจยัจะไดท้ราบว่าผลของความชอบสามารถท าให้ผู ้
ทดสอบหนัมาเลือกซ้ือสายพนัธ์ุของสับปะรดท่ีตอ้งการศึกษาแทนสับปะรดสายพนัธ์ุท่ีมีทัว่ไปก่อนได้
หรือไม่จึงท าใหท้ราบผลดงัต่อไปน้ี 

 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีได้ชมและชิมสับปะรดทั้ง 3 สายพนัธ์ุ จ  านวน 150 คน 
พบวา่ สับปะรดลูกท่ี 1 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา มีกลุ่มตวัอย่างท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สับปะรด
สายพนัธ์ุน้ีเป็นอนัดบัแรกจ านวนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30ถดัมาคือสับปะรดลูกท่ี 2 หรือ
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) มีกลุ่มตวัอย่างท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สับปะรดสายพนัธ์ุน้ีเป็น
อนัดบัแรกจ านวนทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30และสับปะรดลูกท่ี 3 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สับปะรดสายพนัธ์ุน้ีเป็นอนัดบัแรกจ านวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.30ตามตารางท่ี7 
 
ตารางที ่7ผลการส ารวจผลิตภณัฑส์ับปะรดท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรกเม่ือไดช้มและชิม 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนทีเ่ลือกซ้ือผลติภัณฑ์อันดับแรก 
(คน) 

ลูกท่ี1 (สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา) 150 62 
  (41.30) 

ลูกท่ี2 (สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2หรือหอมสุวรรณ) 150 68 
  (45.30) 

ลูกท่ี3 (สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต) 150 20 
    (13.30) 

 
จากการทดสอบพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สับปะรดจากตารางท่ี 7 ท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึง

ผลท่ีออกมาว่า สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) เม่ือผูว้ิจยัไดบ้อกช่ือสายพนัธ์ุหลงัจากท่ีผูท้ดสอบ
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ไดชิ้มแลว้ท าให้ผูท้ดสอบตดัสินใจหนัมาเลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) เป็นอนัดบัแรก 
และยงัท าให้ทราบวา่สับปะรดสายพนัธ์ุน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของผูท้ดสอบเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบัสับปะรด
สายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต 
 

ผลการส ารวจความชอบด้านเน้ือสัมผัสหลงัจากได้ชิม 
 

 ในการส ารวจถึงเน้ือสัมผสัท่ีผูท้ดสอบไดชิ้มสับปะรดนั้น เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ริโภคชอบถึงเน้ือ
สัมผสัของสับปะรดสายพนัธ์ุใดมากท่ีสุดและยงัเป็นการบอกถึงความชอบทางประสาทสัมผสัของผู ้
ทดสอบอีกดว้ย ซ่ึงเม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ผลทางความชอบดา้นเน้ือสัมผสัของผูท้ดสอบท าให้ทราบ
ผลดงัน้ี 

 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีได้ชิมสับปะรดทั้ง 3 สายพนัธ์ุ จ  านวน 150 คน พบว่า 
สับปะรดลูกท่ี 1 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีชอบเน้ือสัมผสัของสับปะรดสายพนัธ์ุน้ี
จ  านวนทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00ถดัมาคือสับปะรดลูกท่ี 2 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอม
สุวรรณ) มีกลุ่มตวัอย่างท่ีชอบเน้ือสัมผสัของสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีจ  านวนทั้งหมด 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.70และสับปะรดลูกท่ี 3 หรือสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีชอบเน้ือสัมผสัของสับปะรดสาย
พนัธ์ุน้ีจ  านวนทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30ตามตามรางท่ี 8 
 
ตารางที ่8 ผลการส ารวจความชอบดา้นเน้ือสัมผสัของสับปะรดหลงัจากไดชิ้ม 

รายการ จ านวน 
(คน) 

จ านวนทีช่อบเน้ือสัมผสัมากทีสุ่ด 
(คน) 

ลูกท่ี1 (สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา) 150 51 
  (34.00) 

ลูกท่ี2 (สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2หรือหอมสวรรณ) 150 76 
  (50.70) 

ลูกท่ี3 (สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต) 150 23 
    (15.30) 
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ผลการส ารวจผู้บริโภคทีเ่คยได้ยนิช่ือสายพันธ์ุของสับปะรดต่างๆ 
 

 ช่ือสายพนัธ์ุสับปะรดในประเทศไทยมีช่ือท่ีเรียกกันหลากหลายส่วนใหญ่สับปะรดท่ีขายตาม
สถานท่ีทัว่ไปมกัจะไม่บอกวา่เป็นสับปะรดสายพนัธ์ุอะไร ดงันั้นในการส ารวจการเคยไดย้ินช่ือสายพนัธ์ุ
ของสับปะรดจากผูท้ดสอบ เพื่อให้ผูว้ิจยัทราบว่าสับปะรดสายพนัธ์ุใดท่ีผูท้ดสอบเคยได้ยินช่ือบา้งซ่ึง
ไดผ้ลการส ารวจดงัน้ี 

 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเคยได้ยินช่ือสายพนัธ์ุสับปะรดต่างๆ จ านวนทั้งหมด 
150 คน พบว่า อนัดบัแรกคือสับปะรดสายพนัธ์ุภูแลมีผูบ้ริโภคท่ีเคยไดย้ินช่ือทั้งหมด 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.00 รองลองมาคือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชามีผูบ้ริโภคท่ีเคยไดย้ินช่ือทั้งหมด 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.00 สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตมีผูบ้ริโภคท่ีเคยไดย้ินช่ือทั้งหมด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70สับปะรดสาย
พนัธ์ุหอมสุวรรณมีผูบ้ริโภคท่ีเคยไดย้ินช่ือทั้งหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30และสับปะรดสายพนัธ์ุนาง
แลมีผูบ้ริโภคท่ีเคยไดย้ินช่ือทั้งหมด 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00ตามล าดบั ตารางท่ี 9 
 
ตารางที ่9 ผลการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเคยไดย้นิช่ือของสายพนัธ์ุสับปะรดต่างๆ 

รายการ จ านวน (คน) เคยได้ยนิ (คน) ไม่เคยได้ยนิ (คน) 

สับปะรดสายพนัธ์ุปัตตาเวยี 150 34 116 

  (22.70) (77.30) 

สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา 150 96 54 

  (64.00) (36.00) 

สับปะรดสายพนัธ์ุภูแล 150 126 24 

  (84.00) (16.00) 

สับปะรดสายพนัธ์ุนางแล 150 36 114 

  (24.00) (76.00) 

สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต 150 70 80 

    (46.70) (53.30) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
รายการ จ านวน (คน) เคยได้ยนิ (คน) ไม่เคยได้ยนิ (คน) 

สับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ 150 61 89 
  (40.30) (59.70) 

สับปะรดสายพนัธ์ุอินทรชิต 150 10 139 
  (6.70) (92.70) 

สับปะรดสายพนัธ์ุสว ี 150 1 148 
  (0.70) (98.70) 

สับปะรดสายพนัธ์ุหว้ยมุ่น 150 16 133 
  (10.70) (88.70) 

สับปะรดสายพนัธ์ุตราดสีทอง 150 11 138 
    (7.30) (92.00) 

 
ผลการส ารวจตลาดที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคซ้ือสับปะรด 

 
 ในการส ารวจตลาดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสับปะรดรับประทานนั้นผู ้วิจ ัยต้องการทราบว่าผูบ้ริโภค
ส่วนมากนิยมซ้ือผลไมจ้ากท่ีไหนในการรับประทานเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นช่องทางในการกระจายสินคา้และท า
ให้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงจากผลการส ารวจตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคซ้ือ
สับปะรด ดงัน้ี 

 
 จากการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค จ านวนทั้งหมด 150 คน มีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสับปะรด
บริโภคจากตลาดสด ทั้งหมด 123 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดซ้ื้อจากตลาดสด มีทั้งหมด 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ถดัมาคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสับปะรดจากซุปเปอร์มาเก็ตหรือห้างสรรพสินคา้ 
ทั้งหมด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดซ้ื้อจากซุปเปอร์มาเก็ตหรือห้างสรรพสินคา้มี
ทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสับปะรดจากรถเข็นผลไมมี้ทั้งหมด 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.70 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่ได้ซ้ือจากรถเข็นผลไม้มีทั้ งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 กลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสับปะรดจากโรงอาหารในสถานท่ีต่างๆมีทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ส่วนผูบ้ริโภค
ท่ีไม่ไดซ้ื้อจากโรงอาหารในสถานท่ีต่างๆมีทั้งหมด 132 คน คิดเป็นร้อยละ88.00 และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
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ตามสถานท่ีอ่ืนๆมีทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ได้ซ้ือตามสถานท่ีอ่ืนๆมี
ทั้งหมด 147 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ตามตารางท่ี 10 
 
ตารางที ่10 ผลการส ารวจสถานท่ีท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคซ้ือสับปะรดเป็นประจ า 

รายการ จ านวน (คน) ซ้ือ (คน) ไม่ซ้ือ (คน) 

ตลาดสด 150 123 27 

  (82.00) (18.00) 

ซุปเปอร์มาเก็ต/หา้งสรรพสินคา้ 150 86 64 

  (57.30) (42.70) 

รถเขน็ผลไม ้ 150 85 65 

  (56.70) (43.30) 

โรงอาหารในสถานท่ีต่างๆ 150 18 132 

  (12.00) (88.00) 

อ่ืนๆ 150 3 147 

    (2.00) (98.00) 
 

จากตารางท่ี 10 ท าให้ผูว้ิจยัทราบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสับปะรดบริโภคตามตลาดสดซ่ึงง่ายต่อ
การซ้ือผลไมบ้ริโภค และรองลงมาคือซุปเปอร์มาเก็ต/ห้างสรรพสินคา้ กบั รถเขน็ผลไม ้เน่ืองจากซุปเปอร์
มาเก็ตและห้างสรรพสินคา้เป็นศูนยร์วมสินคา้ต่างๆท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ไดห้ลายๆอยา่งจึงท า
ให้ผูบ้ริโภคเขา้ไปใช้บริการเป็นประจ า ดงันั้นหากสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) ท่ีผูว้ิจยัศึกษา
นั้นตอ้งการจะท าการตลาดท่ีดีควรมุ่งเนน้การตลาดในสถานท่ีดงัน้ี 
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ผลการส ารวจการทราบถึงสายพนัธ์ุสับปะรดMD-2 คือสายพนัธ์ุเดียวกบัหอมสุวรรณ 
 

 ในการส ารวจความรู้ของผูท้ดสอบว่ารู้หรือไม่ว่าสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 คือสายพนัธ์ุเดียวกบั
สับปะรดหอมสุวรรณ เพื่อท่ีผูว้ิจยัจะได้ทราบว่าผูบ้ริโภครู้ถึงประวติัของสายพนัธ์ุสับปะรดสายพนัธ์ุน้ี
หรือไม่วา่มีช่ือเดิมคืออะไร และเม่ือไดท้  าการส ารวจแลว้ ท าใหท้ราบผลดงัน้ี 
 จากผลการส ารวจกลุ่มประชากรตวัอย่างผูบ้ริโภค จ านวนทั้งหมด 150 คน เก่ียวกบัการทราบว่า
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2คือสายพนัธ์ุเดียวกบัหอมสุวรรณ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคจ านวน 150 คน มีผูท่ี้ทราบวา่สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 คือสายพนัธ์ุเดียวกบั
หอมสุวรรณ มีจ านวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70และผูท่ี้ไม่ทราบว่าสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 คือ
สายพนัธ์ุเดียวกบัสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ มีจ านวนทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30ดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางที ่11 ผลการทราบวา่สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 คือสายพนัธ์ุเดียวกบัหอมสุวรรณ 

รายการ จ านวน  
(คน) 

ผู้บริโภคที่ทราบสายพนัธ์ุสับปะรด 
 (คน) 

ทราบ 150 13 

  (8.70) 

ไม่ทราบ 150 137 

    (91.30) 
 
จากตารางท่ี 11 ผลท่ีออกมานั้นท าให้ผูว้ิจยัทราบว่าผูบ้ริโภคส่วนมากไม่ไดท้ราบถึงประวติัและ

ช่ือเดิมของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 เน่ืองจากไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณเพื่อใช้ใน
การจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคตั้งแต่แรกท าให้ผูบ้ริโภคไม่ทราบถึงช่ือเดิมของสับปะรด ทั้งน้ีเม่ือไดท้ราบถึง
ผลการส ารวจของตารางท่ี 11 แลว้ควรใหค้วามรู้และช่ือเดิมของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) วา่
ช่ือเดิมและตน้ก าเนิดมาจากท่ีใด 



51 

 

 
 

ผลการส ารวจความรู้จักสับปะรดสายพันธ์ุหอมสุวรรณ 
 

 จากผลการส ารวจกลุ่มประชากรตวัอย่างผูบ้ริโภค จ านวนทั้งหมด 150 คน เก่ียวกบัความรู้จกั
เก่ียวกบัสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคจ านวน 150 คน มีผูท่ี้รู้จกัสับปะรด
สายพนัธ์ุหอมสุวรรณทั้งหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00ส่วนผูท่ี้ไม่รู้จกัสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณมี
ทั้งหมด 96 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00ตามตารางท่ี 12 
 
ตารางที่ 12 ผลการส ารวจความรู้จกัสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณจากผูบ้ริโภค 

รายการ จ านวน (คน) รู้จักสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ (คน) 
รู้ 150 54 
  (36.00) 

ไม่รู้ 150 96 
    (64.00) 

 
ผลการส ารวจจากตารางท่ี 12 เพื่อท าให้ผูว้ิจยัทราบว่าผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัสับปะรดสายพนัธ์ุหอม

สุวรรณจริงๆมีอยู่เท่าไร ซ่ึงจากตารางน้ีจะเป็นขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ
จริงๆ ซ่ึงจะไม่เหมือนกบัตารางท่ี 9 เน่ืองจากตารางท่ี 9 จะเป็นการถามว่าผูบ้ริโภคเคยไดย้ินช่ือสายพนัธ์ุ
สับปะรดใดบา้ง โดยผูบ้ริโภคอาจไดย้ินมาจากข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ หรือการพูดเล่ากนัปากต่อปาก 
แต่ในตารางท่ี 12 คือผูท่ี้รู้จกัสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณจริงๆ 
 

ผลการส ารวจผู้บริโภคหากซ้ือสับปะรดสายพันธ์ุหอมสุวรรณได้ซ้ือจากแหล่งไหน 
 

 การถามถึงสถานท่ีซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณเพื่อให้ทราบวา่ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัสับปะรดสาย
พนัธ์ุหอมสุวรรณจริงๆนั้นซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีจากท่ีไหน ซ่ึงท าใหท้ราบผลดงัน้ี 

 
 จากผลการส ารวจกลุ่มประชากรตวัอย่างผูบ้ริโภค จ านวนทั้งหมด 54 คน เก่ียวกบัสถานท่ีซ้ือ
สับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคจ านวน 54 คน มีผูท่ี้ซ้ือจาก Topsupermarket
จ านวนทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3.00ส่วนผูท่ี้ไม่ได้ซ้ือมีจ านวนทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
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40.70และผูท่ี้ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้สยามพารากอน มีจ านวนทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70ส่วนผูท่ี้
ไม่ไดซ้ื้อจากหา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน จ านวนทั้งหมด 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.30 ตามตารางท่ี 13 
 
ตารางที่ 13 ผลการส ารวจผูบ้ริโภคจากสถานท่ีในการท่ีซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ 

รายการ จ านวน (คน) ซ้ือ (คน) ไม่ซ้ือ (คน) 
ตลาดสด 54 0 0 

  (0.00) (0.00) 
Topsupermarket 54 32 22 

  (59.30) (40.70) 
หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 54 22 32 

  (40.70) (59.30) 
อ่ืนๆ 54 0 0 
  (0.00) (0.00) 

 
ผลจากตารางท่ี 13 ท าให้ผูว้จิยัไดท้ราบวา่ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณจากตาราง

ท่ี 12 นั้น เป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณจริงเน่ืองดว้ยผลท่ีออกมานั้นคือผูบ้ริโภคซ้ือ
จาก Topsupermarketและ ห้างสรรพสินคา้สยามพารากอน เท่านั้น และสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณมี
จ าหน่ายเฉพาะสถานท่ีแห่งน้ี 

 
ผลการส ารวจความแตกต่างหลังจากทีไ่ด้รับประทานสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณกบัสับปะรดสายพันธ์ุอ่ืน  ๆ

  
จากผลการส ารวจกลุ่มประชากรตวัอยา่งผูบ้ริโภค จ านวนทั้งหมด 150 คน เก่ียวกบัความแตกต่าง

หลังจากรับประทานสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณกับสับปะรดสายพนัธ์ุอ่ืนๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคจ านวน 150 คน คิดวา่ ดา้นรสชาติหวานฉ ่า ผูบ้ริโภคคิดว่ามีความแตกต่างกนัทั้งหมด 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.00ส่วนผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าไม่แตกต่างกนัทั้งหมด 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ถดัมาคือดา้น
รสชาติหวานอมเปร้ียว ผูบ้ริโภคท่ีคิดว่ามีความแตกต่างกนัทั้งหมด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 ส่วน
ผูบ้ริโภคท่ีคิดวา่ไม่แตกต่างกนัมีทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ดา้นความหวานกรอบ ผูบ้ริโภคท่ีคิด
ว่ามีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าไม่มีความแตกต่างกนัมี
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ทั้งหมด 132 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ดา้นไม่กดัล้ินเม่ือทาน ผูบ้ริโภคท่ีคิดวา่มีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าไม่มีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.40 ดา้นมีวิตามินซีมากกว่า 4 เท่า ผูบ้ริโภคท่ีคิดว่ามีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.30 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าไม่มีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70 และดา้นอ่ืนๆ 
ผูบ้ริโภคท่ีคิดว่ามีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าไม่มีความ
แตกต่างกนัมีทั้งหมด 144 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ตามตารางท่ี 14 

 
ตารางที่ 14 ผลการส ารวจความแตกต่างของสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณกบัสับปะรดสายพนัธ์ุอ่ืนๆ
หลงัจากชิมสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ 

รายการ จ านวน  
(คน) 

คิดว่าต่าง 
 (คน) 

ไม่คิดว่าต่าง 
 (คน) 

รสชาติหวานฉ ่า 150 66 84 

  (44.00) (56.00) 

รสชาติหวานอมเปร้ียว 150 70 80 

  (46.70) (53.30) 

หวานกรอบ 150 18 132 

  (12.00) (88.00) 

ไม่กดัล้ินเม่ือทาน 150 86 64 

  (57.30) (42.70) 

มีวติามินซีมากกวา่4เท่า 150 47 103 

  (31.30) (68.70) 

อ่ืนๆ 150 6 144 

  (4.00) (96.00) 
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จากตารางท่ี 14 ท าให้ผูว้ิจยัทราบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากยงัไม่ทราบถึงสรรพคุณของสับปะรดสาย
พนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) ดังนั้นควรท่ีจะมีการบอกถึงสรรพคุณของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอม
สุวรรณ) ให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงประโยชน์ของตวัสับปะรด เพื่อให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจและหันมาซ้ือ
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) 

 
ผลการส ารวจสายพันธ์ุสับปะรดทีเ่ลือกซ้ือเป็นอนัดับแรกหลงัจากได้ชิมสับปะรดสายพันธ์ุ                    

หอมสุวรรณ 
 

 ในการศึกษาถึงสับปะรดท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือเป็นอนัดบัแรกหลงัจากท่ีไดใ้ห้ผูบ้ริโภคไดชิ้มสับปะรด
สายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเพิ่มการผลิตสายพนัธ์ุสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีใหมี้
จ าหน่ายมากข้ึนตามทอ้งตลาด และเพื่อใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคจะหนัมานิยมสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอม
สุวรรณ) มากข้ึนหรือไม่ตามท่ีผูว้จิยัจะศึกษา จึงไดผ้ลดงัน้ี 

 
 จากการส ารวจกลุ่มประชากรตวัอยา่งผูบ้ริโภค จ านวนทั้งหมด 150 คน เก่ียวกบัสายพนัธ์ุสับปะรด
ท่ีจะเลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรกหลงัชิมสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสับปะรดสาย
พนัธ์ุหอมสุวรรณเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 94 คน คิดเป็นร้อยละ62.70 และผูท่ี้ไม่เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุ
หอมสุวรรณเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสับปะรด
สายพนัธ์ุภูแลเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30และผูท่ี้ไม่เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุภู
แลเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70ถดัมาผูท่ี้เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาเป็น
อนัดบัแรกทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70และผูท่ี้ไม่เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาเป็นอนัดบั
แรกทั้งหมด 128 คน คิดเป็นร้อยละ 85.30ผูท่ี้เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุปัตตาเวยีเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.00และผูท่ี้ไม่เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุปัตตาเวียเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.00ผูท่ี้เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70และ
ผูท่ี้ไม่เลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตเป็นอนัดบัแรกทั้งหมด 143 คน คิดเป็นร้อยละ 95.30ตามล าดบั ดงั
ตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 ผลการส ารวจสายพนัธ์ุสับปะรดท่ีเลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรกหลงัจากชิมสับปะรดสายพนัธ์ุ  หอม
สุวรรณ 

รายการ จ านวน  
(คน) 

เลือกซ้ือ 
 (คน) 

ไม่เลือกซ้ือ 
(คน) 

สับปะรดสายพนัธ์ุปัตตาเวยี 150 9 141 
  (6.00) (94.00) 

สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชา 150 22 128 
  (14.70) (85.30) 

สับปะรดสายพนัธ์ุภูแล 150 56 94 
  (37.30) (62.70) 

สับปะรดสายพนัธ์ุนางแล 150 3 147 
  (2.00) (89.00) 

สับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต 150 7 143 
  (4.70) (95.30) 

สับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ 150 54 56 

  (62.70) (37.30) 

อ่ืนๆ 150 3 147 

  (2.00) (98.00) 
 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ผูบ้ริโภคหนัมาเลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) มากท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัสับปะรดท่ีใช้ในการทดสอบคร้ังน้ีคือสับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุ
ภูเก็ต ดงันั้นจากผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ผูว้จิยัไดท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถน าผลท่ี
ไดไ้ปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัภาคการเกษตรในขา้งหนา้ 
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ความเต็มใจจ่ายของสับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุ 

 

ความเต็มใจจ่าย 

 

 ความเต็มใจจ่ายเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุต่างๆ ในกลุ่มผูท้ดสอบพบว่ามีความ     
เต็มใจจ่ายต่อสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) สูงสุดเฉล่ีย 42.57 รองลงมาคือสับปะรดสายพนัธ์ุ
ศรีราชามีความเตม็ใจจ่ายเฉล่ีย 34.87 และสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ตมีความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย 31.19 และเม่ือ
น าคะแนนความเต็มใจจ่ายมาท าการวิเคราะห์ ANOVA พบว่าสับปะรดทั้งสาม  สายพนัธ์ุมีผลต่อความ
เต็มใจจ่ายอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับความเช่ือมัน่ 99% โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 21.804 ซ่ึงสรุปได้ว่า
คุณลกัษณะในดา้นต่างๆของสับปะรดแต่ละสายพนัธ์ุโดยเฉพาะสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ)
มีผลโดยตรงต่อความเตม็ใจจ่ายของผูบ้ริโภค อาทิเช่น ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก และรสชาติภายในรวมถึง
สรรพคุณท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสับปะรดสายพนัธ์ุน้ี ตามตารางท่ี 16 
 
ตารางที ่16ความเตม็ใจจ่ายของผูบ้ริโภคต่อสับปะรด 

สายพนัธ์ุ ความเต็มใจจ่ายเฉลีย่(บาท) การทดสอบสมมติฐาน 

  n=150 F Sig 

สายพนัธ์ุศรีราชา 34.87 21.804 0.000 

สายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) 42.57   

สายพนัธ์ุภูเก็ต 31.19   
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณ 

 

จากการส ารวจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีผูว้ิจยัจะไดท้ราบถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคว่าปัจจยัในแต่ละดา้นมีปัจจยัดา้นไหนบา้งท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยในการวิเคราะห์ปัจจยัทางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทางผูว้ิจยั
ไดใ้หว้ธีิวเิคราะห์ช่วงคะแนนโดยใชห้ลกัการ Likert Scale จึงไดผ้ลดงัน้ี 
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จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความส าคญัมากต่อปัจจยัทางดา้น มีป้ายบอกราคา มีป้ายระบุสายพนัธ์ุและสรรพคุณ สับปะรดมี     สี
เหลืองทองชดัเจน และมีป้ายระบุรสชาติ เช่น หวาน ไม่เปร้ียวและไม่กดัล้ิน ตามล าดบั ต่อมาปัจจยัท่ีมี
ผลในการตดัสินใจระดบัปานกลางของผูบ้ริโภคคือ มีป้ายช่ือบริษทัและแหล่งท่ีปลูกชัดเจน มีบรรจุ
ภณัฑเ์ป็นกล่องสวยงาม และมีการทดลองชิมตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 17 

 
ตารางที ่17 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยั ผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ (n=150) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคญั 

  มาก ปานกลาง น้อย     

มีป้ายบอกราคา 132 17 1 2.87 มาก 
มีป้ายระบุช่ือสายพนัธ์ุและ
สรรพคุณ 76 63 11 2.43 มาก 
มีป้ายบอกช่ือบริษทัและแหล่งท่ี
ปลูกชดัเจน 

26 75 49 1.84 ปานกลาง 

มีบรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องสวยงาม 48 68 34 2.09 ปานกลาง 

สบัปะรดมีสีเหลืองทองชดัเจน 99 45 6 2.62 มาก 
มีป้ายระบุรสชาติเช่น หวาน ไม่
เปร้ียวและไม่กดัล้ิน 

76 68 6 2.46 มาก 

มีการโฆษณาและจดัแสดงสินคา้ 36 95 19 2.11 ปานกลาง 

มีการทดลองชิม 108 36 6 2.68 มาก 

มีการรีววิในเวบ็ไซต ์ 24 82 44 1.86 ปานกลาง 

สามารถสัง่ซ้ือไดท้างอินเตอร์เน็ต 20 74 56 1.76 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 17 สามารถท าใหท้ราบผลไดว้า่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจและทราบถึงปัจจยัในดา้น

ต่างๆท่ีผู ้บริโภคต้องการ เพื่อท่ีจะท าให้ผู ้วิจ ัยได้น าข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีไปส่งเสริมและบอกถึง
ความส าคญัใหแ้ก่เกษตรกร และผูค้า้สับปะรดไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 



 
 

บทที ่6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสายพนัธ์ุของสับปะรดท่ีมีความ

แตกต่างกนัและมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคอยา่งไร อีกทั้งยงัศึกษา
ถึงความยินดีจ่ายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสับปะรดสายพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้การ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดยมีจ านวนผูบ้ริโภคท่ีร่วมทดสอบ
ทั้งหมด 150 คน อีกทั้งการเก็บตวัอยา่งในคร้ังน้ีไดใ้หผู้บ้ริโภคทั้ง 150 คน ท าการทดลองโดยการชม
ถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของสับปะรดเช่น รูปร่าง และสีของสับปะรด จากนั้นจึงท าการชิมสับปะรด
เพื่อให้ไดรั้บรู้ถึงรสชาติและเน้ือสัมผสัของสับปะรดในสายพนัธ์ุท่ีใชท้ดสอบ หลงัจากนั้นไดใ้ห้ผู ้
ทดลองทั้ง 150 คน ลงคะแนนความชอบในด้านรูปลกัษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบ
โดยรวมหลงัจากได้ชมและชิมสับปะรด ซ่ึงในการวิเคราะห์ผลจากการท างานวิจยัในคร้ังน้ีได้
วิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช ้SPSS ส าหรับค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย Individual 
t-test และ ANOVA 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะประชาการศาสตร์ในเขตุกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 10-20 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
สถานะภาพโสด อาชีพนกัเรียนและนกัศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ซ่ึงผล
การศึกษาตามวตัถุประสงคต่์างๆสรุปไดด้งัน้ี 

ความชอบทางประสาทสัมผสัละความยนิดีจ่ายของผูบ้ริโภคสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) 
1.คะแนนความชอบเฉล่ียของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) มีคะแนนความชอบสูงกว่า

สับปะรดสายพนัธ์ุศรีราชาและสับปะรดสายพนัธ์ุภูเก็ต ทั้ งในด้านรูปลักษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม 
 2.  สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2(หอมสุวรรณ) มีความเด่นกวา่สับปะรดสายพนัธ์ุอ่ืนๆในเร่ืองคุณลกัษณะ
ทั้งดา้นรูปลกัษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม 

3.  สายพนัธ์ุสับปะรดมีผลต่อความตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสับปะรด 
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 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความชอบทางประสาทสัมผสัและความยินดีจ่ายของผูบ้ริโภค
ต่อสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) ในเขตกรุงเทพมหานคร และท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
 1.  จากการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสัท าให้ทราบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคชอบถึง
รูปลกัษณ์ สี รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวมของสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) 
ดงันั้นควรมีการส่งเสริมให้มีการเพาะพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุเพื่อท่ีจะไดท้ัว่ถึงผูบ้ริโภคในทุกพื้นท่ีและ
สามารถท าให้เป็นสินคา้เกษตรของประเทศไดร้วมถึงส่งออกสับปะรดท่ีเป็นผลสดไปขายยงัตลาด
ต่างประเทศเพื่อสร้างรายไดใ้หป้ระเทศและเกษตรกร 

 
2.  ผูค้า้ควรขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคสับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 

(หอมสุวรรณ) อยูเ่ดิมใหเ้พิ่มมากข้ึน และกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ไดบ้ริโภคอยูเ่ดิมใหห้นัมาบริโภคสับปะรด
สายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) โดยท าการส ารวจและพฒันาสินคา้ให้เป็นท่ีน่าสนใจ พร้อมท าการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผูบ้ริโภค และอาจท าการส่งเสริมการขายช่วงโปรโมชัน่โดยปรับลด
ราคาสินคา้ เพื่อขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม้าข้ึน 

 
3.  ผูค้า้ควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกบัสายพนัธ์ุของสับปะรดMD-2และสับปะรด

หอมสุวรรณ ว่าเป็นสับปะรดสายพนัธ์ุเดียวกนัรวมทั้งบอกถึงประโยชน์และสรรพคุณต่างๆของ
สับปะรดสายพนัธ์ุน้ีใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้และหนัมาเลือกซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุน้ีใหม้ากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 
 

 1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไปผูศึ้กษาควรมีวิธีทดสอบท่ีเพิ่มข้ึนและแตกต่างจากงานวิจยัน้ี อาทิ
เช่น การวางสลบัต าแหน่งของผลสับปะรดในการทดสอบดา้นการชม การวางสลบัต าแหน่งของเน้ือ
สับปะรดในการทดสอบด้านการชิม เพื่อวิเคราะห์ว่าต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะมีผลท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกับผลการวิจัยในคร้ังท่ีผ่านมาหรือไม่ ท าให้เห็นถึงผลการวิจัยท่ีหลากหลายและใช้
ประกอบเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ เกษตรกร ผูค้า้ และผูป้ระกอบการส าหรับ
สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2 (หอมสุวรรณ) ในอนาคตต่อไป 
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ตัวอย่างที ่................. 

แบบสอบถาม 

 เร่ือง ความชอบทางประสาทสัมผสัและความยนิดีจ่ายของผูบ้ริโภคต่อสับปะรดพนัธ์ุ MD-2 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2 ความชอบทางประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมและความยนิดีจ่ายของผูบ้ริโภค 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั เพื่อใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ภาควชิาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงันั้นจึงใคร่ขอความกรุณา

ใหต้อบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในความร่วมมือทุกท่านส าหรับ

การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 

 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  และเติมค าลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ

ท่าน         มากท่ีสุด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

   ชาย     หญิง 

2. อาย ุ

  11 – 20 ปี     21 – 30 ปี 

  31 – 40 ปี     40 ปีข้ึนไป 
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3. ระดบัการศึกษา 

  มธัยมศึกษา     ปริญญาตรี 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานะภาพ 

  โสด      สมรส 

5. อาชีพ 

  นกัเรียน/นกัศึกษา    พนกังานบริษทัเอกชน 

  ขา้ราชการ/พนกังานราชการ   คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

  แม่บา้น/พอ่บา้น    อ่ืนๆ...................... 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  ต  ่ากวา่ 15,000 บาท    15,000 – 30,000 บาท 

  มากกวา่ 30,000 บาท    
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ส่วนที ่2 ความชอบทางประสาทสัมผสัของผู้บริโภค 

ค าช้ีแจง : ใส่ตวัเลขตามล าดบัความชอบจาก 1 ถึง 5 โดยท่ี 

5 = ชอบมากท่ีสุด 

4 = ชอบปานกลาง 

3 = เฉยๆ 

2 = ไม่ชอบปานกลาง 

1 = ไม่ชอบ 

ปัจจยัความชอบ
สับปะรด 

สับปะรด 

ลูก 
1 

ลูก 
2 

ลูก 
3 

รูปลกัษณ์ของ
สับปะรด 

   

สีของสับปะรด    

รสชาติของ
สับปะรด 

   

เน้ือสัมผสัของ
สับปะรด 

   

ระดบัความชอบ
โดยรวม 

   

 

7. ท่านทราบหรือไม่วา่สับปะรดลูกท่ี  เป็นสับปะรดสายพนัธ์ุอะไร............................... 

8. ท่านทราบหรือไม่วา่สับปะรดลูกท่ี  เป็นสับปะรดสายพนัธ์ุอะไร .............................. 

9. ท่านทราบหรือไม่วา่สับปะรดลูกท่ี  เป็นสับปะรดสายพนัธ์ุอะไร .............................. 

 



67 
 

 
 

ส่วนที ่3 พฤติกรรมและความยนิดีจ่ายของผู้บริโภค 

7. หากเปรียบเทียบสับปะรดลูกท่ี    ท่านคิดวา่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์หมายเลขใดเป็นอนัดบัแรก 

......................................................................................................................................................................................... 

8. หากเปรียบเทียบสับปะรดลูกท่ี    จากท่ีท่านไดชิ้ม ท่าคิดวา่ชอบเน้ือสัมผสัหมายเลขใดมาก

ท่ีสุด

.................................................................................................................................................................................................. 

5. ท่านคิดวา่ ยนิดีจ่ายสับปะรดลูกท่ี   ราคา ..................... บาท/ลูก 

10. ท่านคิดวา่ ยนิดีจ่ายสับปะรดลูกท่ี  ราคา ..................... บาท/ลูก 

11. ท่านคิดวา่ ยนิดีจ่ายสับปะรดลูกท่ี  ราคา ...................... บาท/ลูก 

12. ท่านเคยไดย้นิช่ือพนัธ์ุของสับปะรดสายพนัธ์ุไหนบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 

  ปัตตาเวยี     ศรีราชา 

  ภูแล      MD-2 

  นางแล     ภูเก็ต 

  หอมสุวรรณ    อินทรชิต    

 สว ี      หว้ยมุ่น    

 ตลาดสีทอง 

13. โดยปกติท่านซ้ือสับปะรดท่ีไหน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 

  ตลาดสด     ซุปเปอร์มาเก็ต/หา้งสรรพสินคา้ 

  รถเขน็ผลไม ้    โรงอาหารในสถานท่ีต่างๆ 

  อ่ืนๆโปรดระบุ ...................................................... 

14. ท่านทราบหรือไม่วา่สับปะรดสายพนัธ์ุMD-2คือสายพนัธ์ุเดียวกนักบัหอมสุวรรณ 

  ทราบ     ไม่ทราบ 
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15. ทา่นรู้จกัสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณหรือไม่ (หากรู้โปรดตอบขอ้ท่ี 16 หากไม่รู้ขา้มไปตอบขอ้ท่ี17) 

  รู้      ไม่รู้ 

16. หากท่านรู้จกัสับปะรดพนัธ์ุหอมสุวรรณท่านซ้ือจากท่ีไหน 

  ตลาดสด     Topsupermarker 

  หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน  อ่ืนๆ ......................................  

17. จากท่ีท่านไดชิ้มสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณท่านคิดวา่มีความแตกต่างอยา่งไรกบัสับปะรด

สายพนัธ์ุอ่ืนบา้ง 

  รสชาติหวานฉ ่า    รสชาติหวานอมเปร้ียว 

  หวานกรอบ     ไม่กดัล้ินเม่ือทาน 

  มีวติามินซีมากกวา่ 4 เท่า   ไม่แตกต่าง     

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................... 

18. หลงัจากท่ีไดชิ้มสับปะรดสายพนัธ์ุหอมสุวรรณแลว้หากมีสับปะรดใหท้่านเลือกซ้ือ สายพนัธ์ุ

ไหนท่ีท่านจะเลือกซ้ือเป็นอบัดบัแรก  

  ปัตตาเวยี     ศรีราชา 

  ภูแล      MD-2 

  นางแล     ภูเก็ต 

  หอมสุวรรณ    อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................  

19. โปรดระบุสาเหตุท่ีท่านเลือซ้ือสับปะรดสายพนัธ์ุนั้นเป็นอนัดบัแรก 

............................................................................................................................................................. 
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20. ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

 มาก ปานกลาง นอ้ย 
1. มีป้ายบอกราคา    
2. มีป้ายระบุช่ือพนัธ์ุและสรรพคุณ    
3. มีป้ายบอกช่ือบริษทั/แหล่งปลูกท่ีชดัเจน    
4. บรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องท่ีสวยงาม    
5. สับปะรดมีสีเหลืองทองท่ีชดัเจน    
6. มีป้ายระบุรสชาติ เช่น หวาน ไม่เปร้ียวและไม่กดัล้ิน    
7. มีการโฆษณา/จดัแสดงสินคา้    
8. มีการทดลองชิม    
9. มีการรีววิใน เวบ็ไซต ์ต่างๆ    
10. สามารถสั่งซ้ือไดท้างอินเตอร์เน็ต    
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายอริญชยว์ทิย ์ เยน็ฉ ่า 
 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ   วนัท่ี  01  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2535 
 
สถานทีเ่กดิ    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการศึกษา    วทิยาศาสตรบณัฑิต ( ประมง )  
 
     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน  ด่านตรวจสัตวน์ ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรมประมง) 
 


