การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
ความชอบทางประสาทสั มผัสและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคต่ อ
สั บปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Sensory Preferences and Consumers’ Willingness to Pay for MD-2
Pineapple (Homsuwan) in Bangkok

นายอริญชย์ วทิ ย์ เย็นฉ่า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่ อง
ความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภคต่อสับปะรดสายพันธุ์MD-2
(หอมสุ วรรณ)ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Sensory Preferences and Consumers’ Willingness to Pay for MD-2 Pineapple (Homsuwan) in
Bangkok

โดย
นายอริ ญชย์วทิ ย์ เย็นฉ่ า

เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุ รกิจการเกษตร)
พ.ศ. 2561

อริ ญชย์วิทย์ เย็นฉ่ า 2561: ความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดี จ่ายของผูบ้ ริ โภค
ต่อสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ธุ รกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุ รกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและ
ทรัพยากร อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์,
Ph.D. 70 หน้า

การศึ ก ษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคุ ณลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส ของ
สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) สับปะรดสายพันธุ์ ศรี ราชา และสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต
ทั้งนี้ ยงั รวมทั้งเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านความชอบของผูบ้ ริ โภค และศึกษาความยินดี จ่ายของ
ผูบ้ ริ โภคต่อสับปะรดทั้ง สามสายพันธุ์ เก็บ ข้อมู ลปฐมภู มิโดยวิธีก ารสัมภาษณ์ และทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคจานวน 150 ราย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จากการศึ ก ษาพบว่ากลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคให้ระดับคะแนนความชอบสับปะรดสายพันธุ์ MD-2
(หอมสุ วรรณ) มากกว่าสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตในด้านรู ปลักษณ์ สี
รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ส่ วนความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภคสาหรับสับปะรดแต่ละ
สายพันธุ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความยินดีจ่ายสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) สู งที่สุด รองลงมา
คือสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต ตามลาดับ

จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) เป็ นสับปะรดสาย
พันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการในอนาคตมากกว่าสายพันธุ์ที่
มีจาหน่ ายทัว่ ไปในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการจึงควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และให้ความรู ้ แก่
ผูบ้ ริ โภค ให้ท ราบถึ ง คุ ณลัก ษณะที่ โดดเด่ นและประโยชน์ ข องสั บ ปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอม
สุ วรรณ) เพื่อกระตุน้ ความต้องการสับปะรดสายพันธุ์น้ ีให้มากขึ้น
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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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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
สับ ปะรดเป็ นพื ช ล้ม ลุ กชนิ ดหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดยมี
ปริ มาณความต้องการของตลาดอยูใ่ นระดับสู ง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตของสับปะรดให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ จึงมีความสาคัญมาก ซึ่ งคนไทยต่างรู ้จกั กัน
ดี และนิ ยมบริ โภคผลไม้ช นิ ดนี้ กนั อย่า งแพร่ หลาย สั บปะรดสามารถปลู ก ได้ท วั่ ทุ ก ภู มิภาคของ
ประเทศไทยและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี โดยสายพันธุ์สับปะรดทุกสายพันธุ์ที่มีการปลู กใน
ประเทศไทยนั้นมี ปริ มาณการปลู กเฉลี่ ย ดังนี้ ภาคกลางมี ปริ มาณการผลิ ตเฉลี่ ย 1,411,525 ตันต่ อไร่
ภาคเหนื อมีปริ มาณการผลิตเฉลี่ย 251,968 ตันต่อไร่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีประมาณการผลิ ต
เฉลี่ ย 99,091 ไร่ ,ตันและภาคใต้มี ปริ มาณการผลิ ตเฉลี่ ย 21,989 ตันต่ อไร่ (สถิ ติก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย, 2558) ส่ วนมากนิยมปลูกเพื่อเป็ นธุ รกิจทางการค้า และปลูกเพื่อส่ งออกต่างประเทศ
สับปะรดนอกจากจะเป็ นผลไม้ที่นิยมบริ โภค ยังมีความสาคัญในด้านสรรพคุณทางด้าน
สารอาหารประกอบไปด้วย คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุ เป็ นต้น สรรพคุ ณ
ทางสารเคมีประกอบด้วย เอนไซม์ Bromelainซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่มีเกลื อแร่ และวิตามินซี จานวนมาก
โดยช่ ว ยในการย่อ ยโปรตี น ไม่ ใ ห้ต กค้า งในล าไส้ และช่ ว ยรั ก ษาอาการอัก เสบของเนื้ อ เยื่ อใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงนาไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ เพื่อป้ องกันการตกตะกอนทา
ให้เบียร์ ไม่ข่นุ สรรพคุ ณทางสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการแผลเป็ นหนอง ช่ วยขับปั สสาวะ แก้ร้อน
กระสับกระส่ ายกระหายน้ า บรรเทาอาการโรคบิด ช่วยย่อยอาหารพวกโปรตีน แก้ทอ้ งผูก เป็ นยาแก้
โรคนิ่ว แก้ส้นเท้าแตก ส่ วนของรากสับปะรดนามาใช้เป็ นยาแก้กระษัยบารุ งไต (ฟ้าวันใหม่, 2558)
สายพันธุ์สับปะรดที่นิยมรับประทาน ได้แก่ สับปะรดสายพันธุ์ ปัตตาเวีย (สับปะรดศรี ราชา)
สับปะรดพันธุ์อินทรชิ ต สับปะรดพันธุ์ ขาว สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต (พันธุ์สวี) สับปะรดพันธุ์นางแล
สับปะรดพันธุ์ตราดสี ทอง สับปะรดพันธุ์ภูแล สับปะรดพันธุ์หว้ ยมุ่น และสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี
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สายพันธุ์ สับ ปะรดพัน MD-2 เป็ นที่ ต้อ งการมากในตลาดต่ า งประเทศ ซึ่ งเป็ นพัน ธุ์ ที่ มี
ลักษณะโดดเด่นทั้งภายในและภายนอก เช่น ภายนอกผลแก่จะเปลี่ยนจากผิวสี เขียวเป็ นสี เหลืองทอง
ทั้งผล ใบมีหนามน้อยหรื อไม่มีเลย ส่ วนภายในเมื่อผ่าตาของสับปะรดพบว่าไม่มีลกั ษณะตาที่ลึก
เหมือนสายพันธุ์อื่นๆ และยังมีเรื่ องของรสชาติโดยมีรสหวานหอมอมเปรี้ ยวเล็กน้อย เนื้ อตันแน่ น
ไม่เป็ นโพรง และมีวิตามินสู งถึ ง 4 เท่าของสับปะรดพันธุ์อื่น ที่สาคัญเมื่อกินแล้วไม่กดั ลิ้นถึงแม้ว่า
สับ ปะรดสายพัน ธุ์ MD-2 จะมี คุ ณ ประโยชน์ แ ละท ารายได้เ ป็ นจ านวนมากในต่ า งประเทศ แต่
ภายในประเทศนั้นสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 ยังเป็ นที่ รู้จกั น้อยและยังไม่แพร่ หลายเนื่ องจากเป็ น
สับ ปะรดที่ บ ริ ษ ทั เอกชนได้นาพันธุ์ เข้า มาจากต่ างประเทศเพื่ อผลิ ตและเปิ ดตัวให้เป็ นที่ รู้จกั ใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2540 ทั้งนี้ หน่ อของสายพันธุ์สับปะรด MD-2 จะตกอยู่ในราคาหน่ อละ 20
บาท ซึ่ งสายพันธุ์สับปะรดอื่นจะขายหน่อที่ราคาหน่อละ 2 บาท จึงทาให้มีราคาที่ค่อนข้างสู งเมื่อที่
กับสายพันธุ์สับปะรดอื่ น ดังนั้นในการขายสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 จึงมีสถานที่ขายที่น้อย โดย
สถานที่ จดั จาหน่ ายเพียงจานวน 3 ที่ คือ ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ TopSupermarker สยามพารากอน
แต่ยงั ไม่มีขายตามท้องตลาดทัว่ ไป ซึ่ งยังมีผขู ้ ายน้อยราย ทาให้ไม่เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปมากนัก ที่
สาคัญคือสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 มีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับลักษณะภายนอกและสับปะรดสายพันธุ์
เดิมที่มีจาหน่ายอยูท่ วั่ ไปตามท้องตลาด
ดังนั้น ความสนใจในปั ญหาดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของการศึกษาเรื่ องความชอบทางประสาท
สั ม ผั ส และความยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยของผู ้ บ ริ โภคต่ อ การซื้ อสั บ ปะรดสายพั น ธุ์ MD – 2 ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีที่จะจ่าย
ของผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ MD – 2 เพื่อให้เกษตรกรได้ความรู ้จากงานวิจยั และสาม
รถนาข้อมูลไปปรับปรุ งพัฒนาสับปะรดสายพันธุ์ MD – 2 ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
พร้อมทั้งมีคุณภาพสู งขึ้นและปริ มาณเพียงพอสาหรับผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดย
ไม่เกิ ดปั ญหาราคาผลผลิ ตสู งขึ้น หรื อผลผลิตล้นตลาด รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นแนวทางการวางกลยุทธ์
สาหรับผูป้ ระกอบการและผูค้ า้ ในการทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับสับปะรดสายพันธุ์ MD – 2 ในอนาคตให้มี
คุณภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ชนิ ด สายพัน ธุ์ ข องสั บ ปะรดที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจทาง
ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึกษาว่าสายพันธุ์ของสับปะรดที่แตกต่างกันมีผลต่อความยินดีที่จะจ่ายของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ศึ ก ษาความชอบทางประสาทสั ม ผัส และความยิ นดี ที่ จ ะจ่ า ยของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการเลื อกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 โดยสารวจและรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
การสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามจ านวน 150 คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ณ ศู น ย์ร าชการ
มหาวิทยาลัย และห้างสรรพสิ นค้าแต่ในการทดสอบครั้งนี้ ไม่ได้ทดสอบด้านการกัดลิ้ นเมื่ อทาน
สับปะรดเนื่องด้วยในการทดสอบได้ให้ผทู ้ ดสอบชิมสับปะรดแค่ 1-2 ชิ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
จากการศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีที่จะจ่ายของสับปะรดที่สายพันธุ์
แตกต่ างกัน สามารถนาผลจากการวิจยั ในครั้ งนี้ ม าเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสายพันธุ์
สับปะรดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายรวมทั้งวางแผนด้านช่ องทางการตลาดของสายพันธุ์สับปะรดที่
เป็ นความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ยงั สามารถเป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลสายพันธุ์สับปะรดที่ยงั ไม่เป็ น
ที่รู้จกั ให้เป็ นที่รู้จกั ได้อีกด้วย
นิยามศัพท์
ทัศนคติผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้สึกและความเชื่ อของบุคคล หรื อ
การรับรู ้กบั แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมตอบโต้ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติน้ นั ซึ่ งเป็ น
เรื่ องของจิตใจ ความรู ้ สึกนึ กคิด ท่าที และความโน้มเอียงของบุคคล เป็ นไปได้ท้ งั เชิ งบวกและเชิ ง
ลบ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู ้สึก โดยออกมาทางสิ่ งที่เรี ยกว่าพฤติกรรม
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การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปของผู ้
ซื้ อ ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง เป็ นผลให้เกิดการซื้ อ และพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น
ความชอบทางประสาทสัมผัส หมายถึง ความชอบที่มีต่อสับปะรดแต่ละสายพันธุ์ โดยใช้ตา
สัมผัสถึ ง รู ปลักษณ์ ภายนอกของสั บปะรด ปากและลิ้ นสัม ผัสรสชาติ ภายในและเนื้ อสั มผัส ของ
สับปะรด
สับปะรด สายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) หมายถึ ง สั บปะรดที่ มี การตัดแปลงพันธุ กรรม
เพื่อให้มี สี เหลืองอมทอง รสชาติหวานไม่กดั ลิ้น รวมทั้งรู ปลักษณ์ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สี หมายถึง สี สันของสับปะรดในแต่ละสายพันธุ์
รู ปลักษณ์ หมายถึง รู ปทรงของสับปะรดทั้งที่ปลอกเปลือกและยังไม่ได้ปลอกเปลือก
กลิ่น หมายถึง กลิ่นหอมของสับปะรดแต่ละสายพันธุ์
รสชาติ หมายถึง การชิมเนื้อสับปะรด

บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ ช้ ในการาศึกษา
การศึกษาเรื่ องความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีที่จะจ่ายของผูบ้ ริ โภคสับปะรด
สายพันธุ์ MD-2 ในกรุ ง เทพมหานคร โดยผูท้ าการศึ ก ษาได้ค้นคว้าและรวบรวมแนวคิ ดทฤษฏี
เอกสาร รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางประกอบในการศึกษา คือ
ทฤษฏีการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) และแนวคิดการวิเคราะห์
ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay)
1. ทฤษฏีการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสั มผัส (Sensory Evaluation)
ไพโรจน์ วิริยจารี (2545) ได้อธิ บายไว้เกี่ยวกับความสาคัญในการประเมินทางด้านประสาท
สัมผัส (Sensory Evaluation) ไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของความรู ้สึกอย่าง
มีเหตุมีผลเบื้องต้นต่อการยอมรับบนพื้นฐานของความคิดเห็นทัว่ ไปที่สอดคล้องกับการใช้งาน โดย
ความคิดในการเลื อกนั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุ ณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิ ตภัณฑ์ที่
กาหนด ซึ่ ง มนุ ษ ย์น้ ันจะใช้ก ารรั บรู ้ ต่อลัก ษณะของผลิ ตภัณฑ์ใ นหลายๆอย่า งเพื่ อที่ จะตัดสิ นใจ
ยอมรั บ ผลิ ตภัณฑ์โดยรวมนั้น โดยทัว่ ไปการรั บ รู ้ ท างด้า นผลิ ตภัณฑ์ข องมนุ ษ ย์ม กั พิ จารณาใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) กลิ่ น (Oder) รู ปร่ างของเนื้ อหรื อผิวสัมผัสและ
ความคงตัวของรู ปร่ าง (Texture and Consistency) รสชาติ (Tested) และลักษณะต่างๆ(ไพโรจน์ วิริย
จารี , 2545) และลักษณะต่างๆดังที่ได้กล่ าวมานี้ มกั จะมี ความสัม พันธ์ กนั ในลักษณะเป็ นวงจร โดย
ลักษณะหรื อรู ปร่ างหนึ่ งจะมี ความสัมพันธ์ กบั อีกลักษณะหนึ่ งอย่างมีเหตุผล ดังแสดงในภาพที่ 1
ข้างล่างนี้
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ภาพที่ 1วงจรของ Kramer ในลักษณะต่างๆของอาหาร
ลัก ษณะต่ า งๆทางด้า นประสาทสั ม ผัส เหล่ านี้ จะประกอบกันและแสดงถึ ง คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากผูบ้ ริ โภคซึ่ งมาจากภาพที่ 1 ลักษณะเบื้องต้น (ลักษณะที่ปรากฏ ลักษณะทาง
กายภาย และกลิ่น) จะสังเกตเห็นเป็ นวงรอบนอก ส่ วนลักษณะอื่นๆ เช่น ตาหนิ สี ขนาด รู ปร่ าง และ
ความคงตัวจะปรากฏในวงรอบใน และเป็ นลักษณะที่ คาดหวัง ว่าจะมี ผลต่อปฏิ กิริยาถึ งลักษณะ
ปรากฏของผลิ ต ภัณฑ์และเป็ นการยาที่ จะรวมลัก ษณะทางด้านความหนื ด และความคงตัวจาก
ลักษณะทางกายภาพหรื อแนวความคิดทางด้านการสัมผัส เมื่อมีการประเมินทางคุ ณภาพด้านกลิ่ น
โดยสิ่ งแรกที่ผบู ้ ริ โภคจะคานึ งถึ งคือการรับรู ้ ทางปากซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของลักษณะรสชาติและเนื้ อ
สัมผัสจากนั้นจึงตามมาด้วยการดม อย่างไรก็ตามการยอมรับผลิตภัณฑ์ในขั้นสุ ดท้ายอาจจะเกิดจาก
ผลของปั จจัยของลักษณะที่ปรากฏ เช่ น ตาหนิ ขนาด รู ปร่ าง เป็ นต้น โดยจะเห็ นได้ว่าคุณลักษณะ
ต่างๆของผลิ ตภัณฑ์ในวงจรจะถู กนามาพิจารณาอย่างครบถ้วนในการประเมินทางด้านประสาท
สัมผัสครั้งหนึ่งๆ (ไพโรจน์ วิริยจารี , 2545)
เนื่ องจากการยอมรับของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการตะ
หนักถึงกระบวนการของผูบ้ ริ โภคต่อการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสจึงต้องมีการพิจารณาอย่าง
ชัดเจนถึ งลักษณะที่แตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ในแง่ ดงั กล่าวจากเหตุผลข้าต้นความรู ้ ความเข้าใจของ
ธรรมชาติ แ ละพฤติ ก รรมของลัก ษณะของผลิ ตภัณ ฑ์ จ ะต้อ งถู ก ก าหนดเพื่ อ ใช้ใ นการประเมิ น
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ทางด้า นประสาทสั ม ผัส รวมทั้ง สามรถพัฒนาเครื่ อ งมื อ (ผูบ้ ริ โภค) เพื่ อใช้ใ นการวัดค่ า อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส เป็ นเครื่ องมื อในเชิ งการวิเคราะห์ความรู ้ สึ กของผู ้
ทดสอบชิ มหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ค่าที่ประเมินด้วยวิธีน้ ีข้ ึนกับวัตถุประสงค์ ความถูกต้องแม่นยาของผู ้
ทดสอบ ความสามารถของผูท้ ดสอบชิมในการทดสอบแต่ละครั้ง ความมัน่ ใจในการทดสอบ ความ
สนใจของผูท้ ดสอบชิ ม ตลอดจนอารมณ์และลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบชิ มซึ่ งล้วนแต่มีผลต่อการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสทั้งสิ้ น
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส เป็ นเครื่ องมือเชิงวิเคราะห์ความรู ้สึกของผูท้ ดสอบชิม
หรื อกลุ่ มเป้ าหมาย ค่าที่ ประเมินด้วยวิธีน้ ี ข้ ึนกับวัตถุ ประสงค์ ความถู กต้องแม่นยาของผูท้ ดสอบ
ความสามารถของผูท้ ดสอบชิ ม ตลอดจนอารมณ์และลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบชิม โดยทั้งหมดนี้
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการประเมินทางประสาทสัมผัสทั้งสิ้ น
โดยทัว่ ไปผูท้ ดสอบชิ มหรื อผูป้ ระเมิ นทางด้านประสาทสัมผัส สามารถจาแนกได้เป็ น 2
ประเภท คื อ ผู ้ท ดสอบชิ ม ในระดับ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร (Laboratory Panel) และผู ้ท ดสอบบริ โ ภค
(Consumer Panel) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ควรพิจารณาองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมทั้งเวลา เงินทุน
และความสะดวกต่างๆ จึงทาให้เกิ ดผูท้ าสอบชิ มขึ้นอีกหนึ่ งประเภทที่เรี ยกว่าผูท้ ดสอบชิ มจาลอง
ผูบ้ ริ โภค (Consumer-type Panel) (Girardot, 1952) โดยพื้นฐานแล้วความแตกต่างหลักระหว่างกลุ่ม
ผูท้ ดสอบชิ มทั้งสามประเภท คือ จานวนบุคคลที่ใช้ในระหว่างการประเมินและวิธีของการคัดเลือก
และฝึ กฝน
โดยปกติ สังคมจะประกอบด้วยผูค้ นที่มีความแตกต่างกันในด้านการดาเนิ นชี วิตทาให้มี
พื้นฐานที่แตกต่างกันรวมทั้งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันและการรับรู ้ต่างๆก็ยงั มีความแตกต่างกัน
อีกด้วย (Hutchings, 1968) เนื่องจากความแตกต่างดังกล่าว เป็ นไปได้ยากที่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตออกมาจะเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นผูผ้ ลิ ตควรหวังแค่การมีส่วนแบ่ง
ในตลาดอย่างสมเหตุสมผลในตลาดสิ นค้านั้นๆ ดังนั้นเพื่อประกันความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิ ต
จึงต้องทาการวัดดัชนีบางอย่างที่มีผลต่อการรับรู ้ผลิภณ
ั ฑ์จากผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป เพราะฉะนั้นผูผ้ ลิต
จึ ง จาเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จะต้อ งทราบธรรมชาติ ถึ ง ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ ใ ช้ผ ลิ ตภัณฑ์ท้ งั ใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
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การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส เพื่ อ หาความชอบหรื อ การยอมรั บ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Preference/Acceptance Test)
การทดสอบการยอมรับ (Accept Test) เป็ นวิธีที่ใช้เพื่อทดสอบความรู ้สึกของผูท้ ดสอบใน
ด้านความชอบ หรื อ การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ โดยผูท้ ดสอบในการทดสอบขั้นนี้ คือกลุ่มคนทัว่ ไปที่
ไม่จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนการทดสอบคุ ณภาพทางประสาทสัม ผัส จากการทดสอบนี้ ทาให้
ผูผ้ ลิตสามารถนาเข้าข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค สาหรับวิธีการทดสอบหาความชอบหรื อการยอมรับสามารถใช้วิธีการเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Test) เช่น การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) หรื อใช้วิธีการทดสอบ
หาความชอบและการยอมรั บ ในเชิ ง ประมาณ (Quantitative Tests) เพื่ อ หาความชอบ (Paired
Preference Test) การเรี ยงลาดับความชอบ (Ranking For Preference) เป็ นต้น และการทดสอบการ
ยอมรั บ (Acceptance Test) ได้ แ ก่ การทดสอบหาอัต ราความชอบ (Hedonic scaling) การวัด
ค่าความถี่ในการบริ โภค (Food Action Rating Scales) (ธงชัย สุ วรรณสิ ณน์, ม.ป.ป)
วิธีการเชิ งคุณภาพ
การอภิปรายกลุ่ม หรื อการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ รู ปแบบและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประเภทหนึ่งของการทาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีเป้ าหมายสาคัญ คือ ต้องการล่วงรู ้ถึงข้อเท็จจริ ง
ระหว่างกลุ่มในเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์ รสนิ ยม ความรู ้ ความเชื่ อ และ
การปฏิ สัม พันธ์ ในกลุ่ ม ของผูร้ ่ วมสนทนา (Research Respondents) โดยใช้วิธี ก ารกระตุ น้ ให้เกิ ด
ทัศนคติและความคิดเห็นที่หลากหลาย (Brainstorming) จากผูด้ าเนินอภิปราย (Moderator) ภายใน
เวลาที่กาหนดไว้ ดังนั้น การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) จึงต้องใช้ผูด้ าเนิ นการอภิปรายที่มีความ
ช านาญสู ง เพื่ อที่ จะท าหน้า ที่ แนะนาเรื่ องที่ จะพู ดคุ ย และคอยกระตุ ้นให้ผูเ้ ข้า ร่ วมสนทนา โดย
ประกอบด้วย ผูใ้ ช้สินค้า (Users) และผูม้ ี แนวโน้มว่าจะใช้สิ นค้าในอนาคต (Potential Users) ให้
ตอบโต้เพื่อแสดความรู ้สึกที่แท้จริ ง ถึงความต้องการหรื อความรู ้สึกส่ วนลึกที่ซ่อนอยูภ่ ายในออกมา
ซึ่ งเทคนิคในการเตรี ยมการทาอภิปรายกลุ่ม แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรี ยมการ เป็ นการหาผูท้ ี่ร่วมสนทนาที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างของเรา โดยกลุ่ม
ตัว อย่า งจะต้อ งก าหนดคุ ณ ลัก ษณะให้สั ม พัน ธ์ ก ับ หัว ข้อ และวัต ถุ ป ระสงในการวิ จ ัย หากการ
ดาเนินการในการสนทนาต้องใช้เวลานานควรมีผชู ้ ่วยหรื อทีมงานวิจยั เพื่อคอย อานวยความสะดวก
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และคอยสังเกตพฤติกรรมในขณะสนทนา รวมทั้งควรเตรี ยมข้อมูลคาถามและอุ ปกรณ์ ต่างๆ เช่ น
เทปบันทึกเสี ย กล้องวีดีโอสาหรับการบันทึกในขณะสนทนา อีกทั้งต้องจัดหาสถานที่ วัน และเวลา
ที่เหมาะสมรวมทั้งกาหนดเวลาที่ใช้ในการอภิปรากลุ่มอย่างเหมาะสม
2) ขั้นตอนในการดาเนิ นการอภิปรายกลุ่ม เมื่ อได้กลุ่มผูร้ ่ วมสนทนาครบและสถานที่นัด
หมายที่แน่ชดั แล้ว ผูด้ าเนิ นการอภิปรายกลุ่มต้องแนะนาตัวก่อน หรื อพูดคุยเรื่ องอื่นๆ เช่น เรื่ องดิ น
ฟ้ าอากาศ เพื่อหลี กเลี่ ยนประเด็นที่จะสนทนาจริ งๆ หรื ออาจเติมด้วยการสนทนาอย่างเป็ นกันเอง
(Small Talk) และจึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทาอภิปรายกลุ่ม แนะนาขั้นตอนการดาเนิ นการว่า
มีกี่ช่วง ให้ผรู ้ ่ วมสนทนาเห็นภาพว่าจะทาอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน
ในขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม ผูด้ าเนิ นการสัมภาษณ์เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือของการสัมภาษณ์
กลุ่ม เพราะฉะนั้นผูด้ าเนิ นกานสัมภาษณ์ จะต้องเตรี ยมคาถามในการวิจยั เชิ งสารวจและต้องเตรี ยม
หาข้อ มู ล ในประเด็ น ที่ ต้อ งการจะศึ ก ษา นอกจากนี้ ผู ้ด าเนิ น การสนทนาจะต้อ งมี ลี ล าในการ
ดาเนิ นการสนทนาและต้องซักซ้อมเพื่อความคุน้ เคยกับบทสนทนา เพื่อให้การสัมภาษณ์ราบรื่ นและ
ในขณะที่เข้าประเด็นจะต้องกระตุน้ ให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์แต่ละคนแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด โดย
ต้องให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่เหมือนกันหรื อเพื่อยัว่ ยุให้เกิดการโต้เถียงกัน ทั้งนี้
ผูด้ าเนิ นการสนทนาจะต้องคานึ งกึ งเวลาที่ ใช้ในแต่ละช่ วงของการอภิ ปรายกลุ่ มด้วย ช่ วงใดควร
เน้นหนักก็ควรจะเน้นหนัก หรื อควรให้เวลากับช่วงในเป็ นพิเศษ และตอนท้ายของการสนทนากลุ่ม
ต้องสรุ ปประเด็นในบทสนทนา หรื อ ทบทวนประเด็นที่เราอาจลืมถามได้
3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขอ้ มูล สรุ ปผลและตี ความการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ถื อเป็ นขั้นตอนที่
สาคัญและยาก โดยเฉพาะการวิจยั เชิ งคุณภาพซึ่ งมักจะไม่ใช่สถิติช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้น
เมื่อผูด้ าเนิ นการอภิปรายกลุ่มเสร็ จสิ้ นทุกกลุ่มแล้ว ควรทาการถอดเทปที่บนั ทึกไว้น้ นั ออกมาเป็ น
คาพูด (Verbatim) จากนั้นจึงเป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์ลกั ษณะข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางจิตวิทยา
ของแต่ละกลุ่มสนทนาว่า มีความแตกต่าง หรื อคล้ายคลึ งกันอย่างไร เพื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่าง
กลุ่ม จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์และสังเกตพฤติกรรมในแต่ละกลุ่มว่ามีบรรยากาศในการสนทนา
แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร โดยวิเคราะห์ คาตอบที่ ได้จากากรถามคาถามว่า มี ความแตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อนาไปตอบข้อสรุ ปที่เราตั้งข้อสันนิ ษฐานไว้ โดยเป็ นการสรุ ปในแต่ละประเด็นอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งยกคาพูดของผูต้ อบมาใส่ ในรายงาน เพื่อใช้อา้ งอิง หรื อสนับสนุนรายงานการวิจยั
ในแต่ละประเด็น (ชื่นสุ มล บุนนาค, 2552)
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วิธีเชิงปริมาณ
วิธีการใช้สเกล Hedonic Scaling วิธีการทดสอบที่อา้ งถึงความพอใจทางจิตวิทยาและลาดับ
ของความไม่พอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้แสดงถึ งว่าเป็ นวิธีจาเพาะของการลาดับสเกลเพื่อวัดสภาวะ
ทางจิตวิทยาโดยตรง วิธีดงั กล่าวเป็ นการวัดการยอมรับอย่างแท้จริ งจากปฏิ กิริยาของผูบ้ ริ โภคใน
ด้านของระดับการชอบหรื อไม่ชอบของผลิตภัณฑ์ที่กาหนดให้ภายใต้สภาวะที่กาหนดไว้ ปฏิกิริยา
ของผูป้ ระเมินจะชี้ให้เห็นถึงคาที่พรรณนาบนสเกล ตัวอย่างแบบสอบถามในกรณี 9-Point Hedonic
Scaling
ข้ อดีของการทดสอบแบบใช้ สเกลในการพรรณนา
เปรี ยบเทียบกับการทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัสอื่นๆ พบว่าการทดสอบแบบ
Hedonic Scaling เป็ นการทดสอบที่ง่ายและเข้าใจได้ง่ายสุ ด โดยมีขอ้ ดีดงั นี้
1) เป็ นวิธีที่ใ ช้ก ารตรวจสอบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในความแตกต่า งน้อยๆในระดับของ
ความชอบในอาหารที่ คล้า ยกัน และใช้ตรวจสอบความแตกต่างได้อย่า งหยาบๆแม้ว่าเมื่ อเวลาผู ้
ประเมินและสภาวะการทดสอบมีความแปรปรวน
2) การทดสอบนี้ใช้แบบสอบถามและข้อเสนอแนะที่ง่ายซึ่ งทาให้มีเหตุผลที่รู้จกั คิด และทา
ให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆสามารถลาดับต่อการประเมินครั้งแรกได้
3) สเกลแบบ Hedonic Scale สามารถแสดงให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งในกลุ่ ม ของลัก ษณะ
ความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์และยังสามารถช่วยกาหนดระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้
4) เป็ นวิธีที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบการยอมรับโดยเฉพาะ อาหารที่ไม่ปกติ หรื อไม่ใช่
การทดสอบเปรี ยบเทียบตัวอย่าง
5) การวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลจากการทดสอบแบบ Hedonic Scale มีความง่ายแม้ว่า
ประชากรตัวอย่างจะมาก
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ข้ อด้ อยของการทดสอบแบบใช้ สเกลในการพรรณนา
แม้ว่าผูใ้ ช้ส่ วนใหญ่อาจจะพบว่า การใช้ Hedonic Scale มี ป ระโยชน์ม าก แต่การ
ทดสอบนี้ก็ยงั มีขอ้ ด้อยดังนี้
1) โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นการสื่ อความหมายความจาเป็ นในการ
แปลความหมายของระดับในสเกลเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เช่ นคาว่า “Like Very Much” ในภาษาอังกฤษ
เหมือนกับภาษาไทยที่วา่ “ชอบมาก” จริ งหรื อไม่
2) ผู ท้ ดสอบผู บ้ ริ โ ภคถู ก คาดเดาได้ใ นการตอบสนองบนพื้ น ฐานของการแสดงอย่า ง
ฉับพลันในความคิดของเขา ซึ่ งเป็ นการป้ องกันความคิ ดของผูบ้ ริ โภคจากการสะท้อนถึ งคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริ ง การแสดงออกของผูบ้ ริ โภคจริ งๆจะอยูบ่ นพื้นฐานของทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
และความชอบที่คาดเดา คาถามมีอยูว่ า่ คาถามมีอยูว่ า่ อะไรและอะไรเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่จะ
สะท้อนต่อคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์จาเพาะก่อนทาการตัดสิ นใจสุ ดท้ายเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่ทาการ
ทดสอบแบบ Hedonic Scaling ปกติจะเป็ นผูท้ ดสอบชิ มที่ผา่ นการฝึ กฝนมาก่อน ดังนั้นจึงสะท้อน
ความรู ้สึกของเขาที่อยูบ่ นพื้นฐานการแสดงออกแบบกว้างๆดั้งนั้นความเป็ นไปได้ในการเกิดความ
แปรปรวนที่อาจเกิ ดขึ้นได้ในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จึงต้องใช้จานวนผูบ้ ริ โภคจานวนมากที่
ต้องการในการทดสอบผูบ้ ริ โภค
3) การลาดับสเกลแบบ Hedonic Rating Scale ไม่สามารถที่จะนามาใช้เป็ นวัตถุประสงค์ใน
การควบคุ มคุ ณภาพเพราะว่าความแปรปรวนมากที่ อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการประเมิ น ดัง นั้นผู ้
ทดสอบชิ มที่ เคยผ่านการฝึ กฝนที่ แสดงถึ ง งานการควบคุ มคุ ณภาพไม่ ควรจะท าการใช้ Hedonic
Scaling เลยเนื่ องจากผูท้ ดสอบกลุ่ ม นี้ มี แ นวโน้ม การวิเคราะห์ ผ ลิ ตภัณฑ์อ ย่า งลุ ก ซึ้ ง ดัง นั้นการ
ทดสอบแบบ Hedonic Scaling จะถูกโน้มน้าวโดยการฝึ กฝนที่เฉพาะของผูป้ ระเมิน มีผลทาให้การ
ยอมรั บ หรื อ ความชอบของผู บ้ ริ โ ภคไม่ เ ป็ นตัว แทนที่ ดี ต่ อ ไปในการรั บ รู ้ ข องผู บ้ ริ โ ภคต่ อ คุ ณ
ผลิตภัณฑ์
นอกจากข้อจากัดข้างต้นแล้วการทดสอบเชิ งพรรณนาแบบ Hedonic Scaling พบว่ามีการ
ประยุกต์ใช้อย่างกว้าขวางมากที่สุดในวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตามไม่มีความ
แน่ นนอนว่าผูใ้ ช้การทดสอบนี้ จะตะหนักในข้อจากัดเพียงพอหรื อไม่เพื่อการระวังจริ งในการที่ใช้
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การทดสอบนี้ ไม่ถูกในการเป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ นทางประสาทสัมผัส (ไพโรจน์ วิริยจารี ,
2545)
ความยินดีทจี่ ะจ่ าย (Willingness To Pay)
ความยินดี ที่จะจ่าย (Willingness To Pay: WTP) หมายถึง ความยินดีหรื อความเต็มใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่พร้อมจะจ่ายสิ นค้าหรื อบริ การชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งนี้ราคาที่ผบู ้ ริ โภคยินดีจะจ่ายขึ้นอยูก่ บั
การประเมินมูลค่าของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ (ภราดร ปรี ดาศักดิ์, 2549)
ความยินดี ที่จะจ่าย (Willingness To Pay) คือ การที่ผูบ้ ริ โภคมีความยินดีที่จะยอมเสี ยสละ
เงินหรื อทรัพย์สินที่ตนมีอยูเ่ พื่อแลกกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อใช้ในการบาบัดความ
ต้องการของตนโดยที่ผูท้ าการทาการค้นคว้าได้ออกแบบแบบสอบถามโดยการตั้งคาถามเกี่ ยวกับ
ความยินดีที่จะจ่ายเป็ นคาถามที่อยูใ่ นรู ปแบบคาถามปลายเปิ ดซึ่ งเป็ นการวัดค่า Willingness To Pay
เชิ งทัศนคติ คือ การที่ให้ผทู ้ าการทดสอบเป็ นผูป้ ระเมินราคาที่เต็มใจจ่ายให้กบั ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้า
ด้วยตนเองหลังจากที่ได้ทาการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ธนพัต จันดาโชติ, ม.ป.ป)
แนวคิดทางด้ านทัศนคติผ้ บู ริโภค
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึ ง ความโน้มเอียงที่ เรี ยนรู ้ เพื่อให้มีพ ฤติกรรมที่ส อดคล้องกับ
ลักษณะที่ไม่พึงพอใจหรื อพึงพอใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งอาจหมายถึงการแสดงความรู ้สึกภายในที่
อาจสะท้อนเกี่ ยวกับบุคคลมีความโน้มเอี ยง ไม่พอใจหรื อพอใจต่อบางสิ่ ง เช่ น ตราสิ นค้า บริ การ
ร้านค้าปลีกหรื อร้านค้าขายส่ ง เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ เป็ นต้นเหตุของการเกิดผลของกระบวนการทาง
จิตวิทยา ดังนั้นทัศนคติ จึงไม่สามารถสังเกตเห็ นได้โดยตรง แต่ตอ้ งแสดงว่าบุ คคลต้องการที่จะ
กล่าวถึงอะไรหรื อทาอะไร (Schiffman&Kanuk.1994:657)
นอกจากนี้ ยงั มีผกู ้ ล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งในสิ่ งหนึ่ ง
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ในอดี ต โดยใช้เป็ นตัวเชื่ อมระหว่างความคิดและพฤติ กรรม
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นักการตลาดนิ ยมใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า เสริ มแรงหรื อ
เปลี่ยนทัศนคติ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ 2542:44)
ลักษณะของทัศนคติ
เนื่องจากว่านักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรกล่าวถึงลักษณะ
รวม ๆ ของทัศนคติที่ทาให้เกิ ดความเข้าใจทัศนคติให้ดีข้ ึน (ศักดิ์ ไทย, 2545: 138) ซึ่ งลักษณะของ
ทัศนคติ สรุ ปได้ดงั นี้
1.ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้
2.ทัศนคติมีลกั ษณะที่คงทนถาวรอยูน่ านพอสมควร
3.ทัศนคติมีลกั ษณะของการประเมินค่าอยูใ่ นตัว คือ บอกลักษณะดี–ไม่ดี ชอบ–ไม่ชอบ เป็ นต้น
4.ทัศนคติทาให้บุคคลที่เป็ นเจ้าของพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่หมายของทัศนคติ
5.ทัศนคติ บอกถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลกับบุ คคล บุ คคลกับสิ่ งของและบุ คคลกับ
สถานการณ์
โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ
โมเดลโครงสร้างทัศนคติ (Structural model of attitudes) การทาความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทัศนคติ การ
ก าหนดส่ วนประกอบของทัศ นคติ เ พื่ อจะอธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ ค าดคะเน ต่ อมาจะส ารวจโมเดล
ทัศ นคติ ที่ ส าคัญหลายประการ แต่ ล ะโมเดลมี ท ศั นคติ ที่ แตกต่ า งกันเกี่ ย วกับ ส่ วนประกอบของ
ทัศนคติและวิธีการซึ่ งส่ วนต่างๆ เหล่านี้มีการจัดหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดดัง ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model)
ที่มา: Schiffman&Kanuk. (1994)
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องค์ ประกอบของทัศนคติ
องค์ป ระกอบของทัศ นคติ ของ ชิ ฟ แมน และ คานุ ก (Schiffman; &Kanuk. 2007: 236)ได้
ระบุไว้ 3 อย่างดังนี้
1. องค์ประกอบเกี่ยวกับด้านความเข้าใจ (Cognitive component) ซึ่งแสดงถึงความรู ้ (Knowledge)
การรับรู ้ (Perception) และความเชื่อถือ (Beliefs) โดยผูบ้ ริ โภคมักมีความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ด้าน
ของความเข้าใจเป็ นส่ วนประกอบแรก นัน่ คือความรู ้และการรับรู ้ที่ได้รับ โดยมาจากการประสบกับ
ประสบการณ์ โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ผลที่ได้เจอนี้ มกั จะมี
ผลต่อการรับรู ้ ทีจะกาหนดความเชื่ อถื อ (Beliefs) ซึ่ งหมายถึง สภาพด้านจิตใจ มัก สะท้อนความรู ้
บางอย่างในบุคคลนั้น และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งก็คือการที่ผบู ้ ริ โภคมี
ทัศนคติต่อสิ่ งนั้น คุณสมบัติของสิ่ งนั้น หรื อพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะนาไปสู่ ผลลัพธ์
2. องค์ป ระกอบด้า นความรู ้ สึ ก (Affective component) แสดงถึ งอารมณ์ (Emotion) หรื อ
ความรู ้สึก (Feeling) ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งด้านอารมณ์และความรู ้สึกมี ผู ้
ค้นพบโดยผูว้ ิจยั ผูบ้ ริ โภค และมีการประเมินผลเบื้องต้น โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรื อไม่
พึ ง พอใจ ดี ห รื อเลว เห็ นด้ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้วย การวิ จยั ได้ร ะบุ ว่า สภาพอารมณ์ จะสามารถเพิ่ ม
ประสบการณ์ดา้ นบวกและลบ ซึ่ งประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจและวิธี โดยใช้การวัดการ
ประเมินผลถึงทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยอาศัยเกณฑ์ ดี-เลว ยินดี-ไม่ยนิ ดี
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Conativecomponent หรื อ Behavior หรื อ Doing)
แสดงถึงความน่าจะเป็ นหรื อแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อทัศนคติที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื ออาจหมายถึงความตั้งใจที่จะซื้ อ (Intention to buy)จากความหมายนี้ ส่วนของ
พฤติ กรรมจะรวมถึ ง พฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น รวมทั้งพฤติ ก รรมและความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคด้วย
คะแนนความตั้งใจของผูซ้ ้ื อสามารถนาไปใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็ นของการซื้ อผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการกาหนดทัศนคติ
1. พื้ น ฐานของแต่ ล ะบุ ค คลหรื อเบื้ อ งหลั ง ทางประวัติ ศ าสตร์ (Historical Setting)
หมายถึง ลักษณะทางด้านชี วประวัติของแต่ละคน ได้แก่ สถานที่เกิด สถานที่เติบโต สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองที่ ผ่านมาจะเป็ นตัวหล่อหลอมบุคลิ กภาพของบุคคล และเป็ น
ปั จจัยนาไปสู่ การเกิ ด ทัศนคติของคนนั้น ๆ ซึ่ งทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเกิ ดขึ้นเนื่ องจากการเรี ยนรู ้
ของบุคคล องค์ประกอบหลายประการในประสบการณ์ของบุคคลกระทบต่อการก่อตัวของทัศนคติ
ดังนี้
1.1 ความต้องการและสิ่ งจูงใจของบุคคล
1.2 จานวน ประเภทและความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ผบู ้ ริ โภคสะสมมาโดยปกติ
ผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นคติไม่มนั่ คงมักเกิดจากการที่มีข่าวสารไม่เพียงพอหรื อไม่ถูกต้อง
1.3 การที่ จะเลื อกรั บรู ้ ข่า วสารของผูบ้ ริ โภค และจากประสบการณ์ ส่วนตัวของ
ผูบ้ ริ โภค
1.4 บุคลิ กภาพที่ผูบ้ ริ โภคได้พฒั นาขึ้ นมาด้วยตัวเองกระทบต่อทัศนคติ ผูบ้ ริ โภค
บางคนมีความรู ้ สึกธรรมดาแต่ในบางครั้งเขามีความรู ้ สึกอ่อนไหวได้ง่ายคุ ณสมบัติต่างๆ
ทางบุคลิ กภาพของผูบ้ ริ โภคบางคนติดอยูก่ บั ทัศนคติหนึ่ ง แต่บางคนอาจผูกติดหรื อสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติอื่นๆด้วย
1.5 ผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้มที่ จะมี ทศั นคติ ที่ส อดคล้องกับความปรารถนาที่ ตนมี อยู่
ผูบ้ ริ โภครายได้ต่าที่ตอ้ งการขยับตนเองสู่ ข้ นั ที่มีรายได้ปานกลางมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบ
ทัศนคติของบุคคลรายได้ข้ นั กลางที่มีรถยนต์บา้ นและสไตล์ของการแต่งกาย ซึ่ งความจริ ง
ข้อนี้จะกระทบไปถึงแบบของการตัดสิ นใจซื้ อของบุคคลเหล่านั้น
2. สิ่ งแวดล้อมทางสังคม (Social environment) ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ของมนุ ษย์ที่มีต่อกัน
และกัน เช่ น การเปิ ดรั บข่าวสาร กลุ่ ม และบรรทัดฐานของกลุ่ ม สภาพการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ
บุคคล และประสบการณ์วฒั นธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี
3. กระบวนการสร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ (PersonalityProcess) และสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ นมาก่ อ น เป็ น
กระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทัศนคติของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รวมทั้งอิ ทธิ พลจากแหล่ งภายนอกที่ กระทบต่ อทัศนคติ อาทิ เพื่อน นักเขี ยน ครู บาอาจารย์ บิ ดา
มารดา ญาติ เพื่อนร่ วมงานและแหล่งอื่นๆด้วย
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แนวคิดทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา. (2542) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ
มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่ ลู กค้า ด้วยความพยายามจู ง ใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2552) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซ่ ึ งบริ ษัท ใช้ ร่ ว มกัน เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายจึงประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหาการใช้
หรื อการบริ โภคที่ สามารถทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009.) ประกอบด้วย
สิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของ
ผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะ
มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility)มี คุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายาม
ค านึ งถึ งปั จจัยต่ อไปนี้ (1) ความแตกต่ างของผลิ ตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรื อความแตกต่ าง
ทางการแข่ ง ขั น (Competitive Differentiation) (2)การก าหนดต าแหน่ งของผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product
Position) (3) ) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) (4)กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสม
ผลิ ตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product Line) (5) การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product
Development) เพื่ อให้ผ ลิ ตภัณฑ์ มี ล ัก ษณะใหม่ และปรั บ ปรุ ง ให้ดีข้ ึ น (New and Improved) ซึ่ งต้อง
คานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ราคา (Price) หมายถึ ง จานวนที่ ตอ้ งจ่ า ยเพื่ อให้ไ ด้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุ ณค่ า
ทั้ง หมดที่ ลู ก ค้ า รั บ รู ้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลประโยชน์ จ ากการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ /บริ การคุ ้ ม กั บ เงิ น ที่ จ่ า ย
ไป (Armstrong and Kotler. 2009) หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สอง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ถัด จาก Product ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู ก ค้า ผู ้บ ริ โภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่า ง
คุณค่า (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะ
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ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึ งถึง (1) คุณค่าที่รับรู ้ในสายตาของลูกค้า ซึ่ ง
ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุ ณค่าของผลิ ภณ
ั ฑ์ว่าสู งกว่าผลิ ตภัณฑ์น้ นั (2) ต้นทุนสิ นค้า
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอื่น ๆ
3. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อที่ ส ามารถสร้ า งความพอใจต่ อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิดต่อบุคคล ซึ่ งมักจูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรง
จา (Remind) ของผลิ ตภัณฑ์ โดยคาดว่า จะมี อิท ธิ พลต่อความรู ้ สึ ก ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมการ
ซื้ อ (Etzel, walker and Stanton. 2007) อาจหมายถึงการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูช้ าย เพื่ อสร้ า งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่ อสื่ อสารอาจใช้พ นัก งานขาย (Personal
selling) ทาการขาย และการติ ดต่ อสื่ อสารโดยไม่ ใ ช้คน (Non personal selling) โดยมี เครื่ องมื อที่
สามารถติดต่อสื่ อสารได้หลายทาง องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือซึ่ งต้องใช้หลักการ
เลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ การสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกั น [Integrated Marketing
Communication (IMC)] มักจะพิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลู กค้า ผลิ ตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ
4. การจั ด จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาน
บันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัว
สิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจาหน่ ายจึ ง
ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
4.1 ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อธุ รกิจที่มี
ความเกี่ ย วข้องกับ การเคลื่ อนย้า ยผลิ ต ภัณฑ์ หรื อ บริ ก ารส าหรั บ การใช้หรื อ บริ โ ภค (Kotler and
Keller. 2009) หรื อหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิ ทธิ์ โดยผลิตภัณฑ์จะถูกเปลี่ยนมือไปยัง
ตลาดจากการผ่านระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้
ทางอุตสาหกรรม และจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผูผ้ ลิต ผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
4.2 การกระจายตัว สิ น ค้า หรื อการสนับ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด (Physical
distribution หรื อ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบตั ิการตามแผน
และการควบคุ มการเคลื่ อนย้ายวัตถุ ดิบ ปั จจัยการผลิ ต และสิ นค้าสาเร็ จรู ป จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุด
สุ ดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าโดยมุ่งหวังกาไร (Kotler and Keller.
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2009) หรื อหมายถึ ง กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
หรื อผูใ้ ช้ท างอุ ตสาหกรรม การกระจายตัวสิ นค้าที่ สาคัญมี ดังนี้ (1) การขนส่ ง (2) การเก็ บรั กษา
สิ นค้า และการคลังสิ นค้า (3) การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ณัฐธี ร์ ศิวเดชเจริ ญวงษ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผักอินทรี ยจ์ ากร้านมูลนิ ธิ
โครงการหลวง ในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา1.)ปั จจัยพื้นฐานด้านบุคคล
ทัศนคติเกี่ ยวกับการบริ โภคผักอินทรี ย ์ ปั จจัยด้านการตลาดของผูบ้ ริ โภคผักอินทรี ยใ์ นร้ านมูลนิ ธิ
โครงการหลวงในเขตกรุ งเทพมหานคร 2.)การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผักอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคผักอินทรี ย ์
ในร้ า นมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร 3.)เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า ง
ปั จจัยพื้นฐานของบุคคลกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผักอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคผักอินทรี ยใ์ นร้ านมูลนิ ธิ
โครงการหลวง ในเขตกรุ งเทพมหานคร 4.)ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ ยวกับการบริ โภคผัก
อินทรี ย ์ และปั จจัยด้านการตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผักอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคผักอินทรี ยใ์ นร้าน
มูลนิธิโครงการหลวง ในเขตกรุ งเทพมหานคร 5.)ปั ญหาและขอเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคผักอินทรี ย ์
ในร้านมูลนิ ธิโครงการหลวง ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั จานวน 385 ราย
ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 44 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 29.4
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 58.2 มีรายได้ 20,001-40,000 บาท ร้ อยละ 46.8 ส่ วนใหญ่มี
จานวนสมาชิ กครอบครัวน้อยกว่า 5 คน ร้อยละ 62.1 และได้รับรู ้ข่าวสาร 1-2 ช่องทางร้อยละ 50.4
ผู บ้ ริ โ ภคมี ท ัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การบริ โ ภคผัก อิ น ทรี ย ์ โดย ส ารวจแล้ว พบว่า ผู บ้ ริ โ ภค อยากให้
หน่ วยงานทางภาครั ฐและเอกชนส่ งเสริ มให้ผูค้ นที่ บริ โภคผักอิ นทรี ยท์ ราบถึ งประโยชน์ในการ
บริ โภคผัก อิ นทรี ย ์ ส่ ว นปั จจัย ด้า นการตลาดในภาพรวม พบว่า ปั จจัย ด้า นราคามี ผ ลมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย และสุ ดท้ายปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ส่ วนผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ อาชีพ และจานวนช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผักอินทรี ยแ์ ตกต่างกัน

อ้อมดาว พิล าดา (2557)คณะบริ หารธุ รกิ จ สาขาบริ หารธุ รกิ จ ได้ศึ กษาทัศนคติ
และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภคในอาเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่ นเพื่ อศึ ก ษา ลัก ษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติ กรรมการ
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บริ โภคผักปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผักปลอดสารพิษ และเพื่อศึกษาส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภคใช้แบบสอบถาม
และสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเก็บข้อมูลเฉพาะประชาชนที่อาศัยใน เขตอาเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่ นผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มี อายุ 20-29 ปี การศึกษา
ระดับ อนุ ป ริ ญญา สถานะภาพโสด มี อาชี พเจ้ าของธุ รกิ จส่ วนตัว มี รายได้ 10,000-19,999 บาท
จานวนสมาชิ กในครอบครัว 3-5 คน ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากมี ทศั นคติที่ดีต่อผักปลอดสารพิษทั้งด้าน
ความรู ้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์และความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดของผักปลอดสารพิษในระดับมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรที่แตกต่างกัน ให้ระดับความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผักปลอด
สารพิ ษ แตกต่ า งกัน ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อทัศนคติ การบริ โภคผัก ปลอด
สารพิ ษแตกต่ างกัน และ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผัก ปลอดสารพิษ มี ความสั มพันธ์ ก ับ
ทัศนคติการบริ โภคผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภค

บุษบา บุญมา (2558) ศึกษาวิจยั เรื่ องความชอบของผูบ้ ริ โภคไทยต่อข้าวหอมสุ กจากแหล่ง
ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสของข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมอานาจเจริ ญ ข้าวผกามะลิ จากประเทศกัมพูชา ข้าหอมพม่า
Pearl Pa San และข้า วหอมมะลิ เวี ย ดนาม ผลการวิ จ ัย พบว่า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข้า วให้ค ะแนน
ความชอบด้านคุณลักษณะของข้าวผกามะลิ ข้าวหอมอานาจเจริ ญ และข้าวหอมมะลิไทยในด้านของ
สี ความเหนี ยว ความนุ่ ม รสชาติ กลิ่ น และความชอบโดยรวมนั้นไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนด้าน
รู ปลักษณ์ ข้าวผกามะลิมีคะแนนทางด้านรู ปลักษณ์ที่ดีกว่า และข้าวหอมเวียดนามและข้าวหอมพม่า
มีความแตกต่างจากข้าวหอมมะลิชนิ ดอื่นในทุกคุ ณลักษณะ ส่ วนกลุ่มผูร้ ับรู ้ขอ้ มูล พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ชอบข้าวหอมมะลิไทยมากที่สุดซึ่ งแตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญ ในด้านความยินดีจ่าย
ของข้าวหอมแต่ละชนิ ด สาหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูลยินดี จ่ายให้ขา้ วผกามะลิสูงที่สุด ส่ วนกลุ่มที่
รับรู ้ขอ้ มูล ยินดีจ่ายให้กบั ข้าวหอมมะลิไทยมากสุ ด
สุ รชัย อุตมอ่าง, นิ รมล อุตมอ่างและรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ ธร (2558) ศึกษาวิจยั เรื่ อง
การยอมรับและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การยอมรับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต่อผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรและปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภคคนไทยที่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพและเป็ นผูท้ ี่เคยบริ โภคชาหรื อชาสมุนไพร
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ผลการวิจยั พบว่า ชามะขามแขกมี ค ะแนนความชอบมาสุ ด ทั้ง ในด้า นความชอบโดยรวม กลิ่ น
รสชาติ และความรู ้ สึก หลังกลื น รองลงมาคื อผูบ้ ริ โภคชอบชาขิ ง แต่ ชาเจี ยวกู้หลานได้ค ะแนน
ความชอบต่าสุ ดอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่คุณลักษณะทางด้านสี ของชาทุกชนิ ดที่ทดสอบมีคะแนน
ความชอบที่ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ และจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของชาที่มีผลต่อการยอมรับ
และการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ประเภทชาของผูบ้ ริ โภค พบว่า สี กลิ่น รสชาติ และความรู ้สึกหลัง
กลืนเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ชาของผูบ้ ริ โภค
เกศริ น แก้วมณี , ดร.วัชรี หาญเมืองใจ (2558) ศึกษางานวิจยั เรื่ องการผลิตและการทดสอบ
ประสาทสัมผัสของข้าวหมากจากข้าวเหนียวกล้องและข้าวเหนียวกล้องงอก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการผลิตข้าวหมาก และการทดสอบประสาทสัมผัสของข้าวหมากที่ผลิ ตได้จากข้าวเหนี ยว
กล้องและข้าวเหนี ยวกล้องงอกจากข้าวสายพันธุ์ทอ้ งถิ่น 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวขาว กข6 ข้าวเหนียวดา
สันกาแพง และข้าวเหนี ยวดาดอยมูเซอ โดยการทดสอบประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-Point Hedonic
Scale ผลการวิจยั พบว่า ข้าวหมากที่ ผ ลิ ตจากข้าวขาว กข6 และข้าวเหนี ย วกล้องงอก ได้รับการ
ยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมสู งสุ ด และเมื่อพิจารณาในแต่
ละคุ ณสมบัติพบว่าข้าวเหนี ยวดาสันกาแพงมี การยอมรั บในด้านลักษณะปรากฏ และสี มากที่สุด
โดยข้าวหมากจากข้าวเหนี ยวกล้อง กข6 : สันกาแพง (1:1) ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับ6
และข้าวหมากที่ผลิ ตจากส่ วนผสมของข้าเหนี ยวดามูเซอ คื อ กข6:ดอยมูเซอ (3:1) ที่ผลิ ตจากข้าว
กล้องงอก มีการยอมรับทางประสาทสัมผัสสู งสุ ด และข้าวหมากที่ผลิ ตจากข้าวเหนี ยวกล้องงอก
ให้ผลการยอมรับที่มากกว่าข้าวหมากที่ผลิตจากข้าวเหนียวกล้อง
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รายการ

ณัฐธีร์ศิวเดชเจริญวงศ์
2555

อ้ อมดาว พิลาดา
2557

สุ รชัย อุตมอ่ าง, นิรมล อุตมอ่ างและรัฐนันนท์
พงศ์ วริ ิทธิ์ธร,
2558

1. ชื่อเรื่ อง

การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผัก อิ น ทรี ย ์จ ากร้ า น ทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อผัก การยอมรั บ และพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคต่ อ
มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง ใ น เ ข ต ปลอดสารพิ ษ ของผู ้บ ริ โภคในอ าเภอมัญ จาคี รี ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดขอนแก่น

2. การเก็บข้อมูล

ศึ กษาปั จจัย พื้นฐานด้านบุ คคล ทัศนคติ ใ น
การบริ โภคผักอิ นทรี ยแ์ ละการตัดสิ นใจซื้ อ
ผักอิ นทรี ยใ์ นมู ลนิ ธิโ ครงการหลวงในเขต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร โ ด ย ใ ช้ ผู ้ ร่ ว ม ท า
แบบสอบถามในงานวิจยั ทั้งหมด 385 คน

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ร้ อ ยละ, ค่ า เฉลี่ ย , T-Test, วิ เ คราะห์ ค วาม ร้อยละ,ค่าเฉลี่ ย, ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน, ทดสอบ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, Chi-square
แปรปรวน, ทดสอบ LSD
LSD
ทดสอบ Hedonic Scaling’9 Point

ศึ กษาลักษณะทางประชาการของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจซื้อผักปลอดสารพิษ และศึกษาทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผักปลอดสารพิษรวมทั้งส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผัก
ปลอดสารพิ ษ โดยผูร้ ่ ว มท าแบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์ท้ งั หมด 400 คน ในเขตอาเภอคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

ผูบ้ ริ โ ภคคนไทยที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ สุ ข ภาพ
และเป็ นผูท้ ี่เคยบริ โภคชาหรื อชาสมุนไพร โดย
เลื อ กตัว อย่า งกระจายตามพื้ น ที่ 4 ภู มิภาคของ
ประเทศไทย รวมทั้งหมด 448 คน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ

เกศริน แก้ วมณี,ดร.วัชรี หาญเมืองใจ,
2558

บุษบา บุญมา,
2558

ณฤกช จิรสัตยาภรณ์
2560

1. ชื่อเรื่ อง

การผลิตและการทดลองประสาทสัมผัสของข้าว ความชอบของผูบ้ ริ โภคไทยต่อข้าวหอมหุ ง ผลของความชอบทาประสาทสั ม ผัส และ
หมากจากข้าวเหนี ยวกล้องและข้าเหนี ยวกล้อง สุ กจากแหล่งต่างๆในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่มีต่อความยินดี
งอก
ใต้
ที่จะจ่ายของผูบ้ ริ โภคข้าวไทยในกรุ งเทพ

2. การเก็บข้อมูล

ศึ ก ษาการผลิ ต ข้ า วหมากและการทดสอบ
ประสาทสัมผัสของข้าวหมากที่ ผลิ ตได้จากข้าว
เหนี ยวกล้องและข้าวเหนี ย วกล้อ งงอกจากข้าว
สายพัน ฯธุ์ ท้อ งถิ่ น 3 สายพัน ธุ์ใ นประเทศไทย
โดยใช้ผรู ้ ่ วมประเมินทั้งหมด 30 คน

ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัสของ
ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมอานาจเจริ ญ ข้าว
ผกามะลิจากประเทศกัมพูชา ข้าวหอมพม่า
Pearl Paw San และข้าวหอมเวียดนาม โดยใช้
วิธีสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามร่ วมกับ
การทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส ของ
ผูบ้ ริ โภคไทยประเทศไทย ทั้งหมด 150 คน

ศึกษาถึงชนิ ดพันธุ์ขา้ วที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึ ง พอใจทางประสาทสั ม ผั ส ของ
ผู ้บ ริ โภค รวมทั้ง ความยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยของ
ผู ้ บ ริ โ ภค เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ บ ริ โ ภค ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครจ านวน 31 คน โดยให้ ผู ้
ทดสอบได้ชิ ม ข้า วแต่ ล ะสายพัน ธุ์ แ ละท า
แบบสอบถาม
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กรอบแนวคิด

สับปะรดสายพันธุ์MD-2 ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ในหมู่
ผูบ้ ริ โภค แต่มีการจาหน่ายได้ดีตามท้องตลาด
ต่างประเทศ

การทดสอบความชอบในคุณลักษณะ
ต่างๆเทียบกับสับปะรดอื่น
1. รู ปลักษณ์
2. สี
3. เนื้อสัมผัส
4. รสชาติ

ความชอบโดยรวม
ภาพที่ 3 แผนผังกรอบแนวคิดในการศึกษา

ความยินดีที่จะจ่าย

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ใช้วธิ ี การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการทดสอบคุณลักษณะของ
สายพันธุ์สับปะรด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ศรี ราชา สายพันธุ์ภูเก็ต และ สายพันธุ์ MD-2(หอมสุ วรรณ)ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยเริ่ มจากการอภิ ปรายกลุ่ ม (Focus Group) ศึ กษาทัศนคติ ความยินดี ที่จะจ่าย
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของสายพันธุ์สับปะรดทั้ง 3 สาย
พันธุ์และการทดสอบหาความชอบในเชิ งปริ มาณ (Quantitative Tests) พร้ อมกับใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูล เพื่อทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ สับปะรด 3 สายพันธุ์ และใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ความแตกต่าง
เครื่ องมือในการศึกษา
เครื่ องมือในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบ
ความชอบทางประสาทสัมผัส ซึ่งเป็ นการศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีจ่ายของ
ผูบ้ ริ โภคต่อสับปะรด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วน 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ เช่น เพศ สถานภาพ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และ
รายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยให้ผทู ้ าการทดสอบทาการชิมสับปะรด 3
สายพันธุ์ เพื่อศึกษาถึงความชอบหรื อความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีต่อสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่
ได้ชิมในแต่ละด้าน ดังนี้ รู ปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น สี และความชอบโดยรวม
ส่ วนที่ 3 เป็ นส่ วนของพฤติกรรมและความยินดีที่จะจ่ายของสับปะรด 3 สายพันธุ์
ที่ผทู ้ าการทดสอบได้ทดสอบทางประสาทสัมผัส
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามกลุ่มของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่า งที่ ร่วมในการอภิ ปรายกลุ่ ม และร่ วมทดสอบทางประสาทสั มผัส โดยเก็ บ ข้อมู ล เมื่ อวัน
อาทิ ตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ อาคารปฏิ บตั ิ ก าร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมทาการอภิปรายกลุ่มนั้นแบ่งออกทั้งหมด
3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
หลังจากนั้นจึงทาการทดสอบประสาทสัมผัสกับผูท้ ดสอบกลุ่มใหญ่ ซึ่ งเป็ นการทดสอบหา
ความชอบเชิ ง ปริ ม าณ และวิธี ก ารทดสอบแบบ Central Location Test ซึ่ งมี ข้ นั ตอนในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลื อกสถานที่ในการเก็บตัวอย่าง โดยคัดเลื อกจากสถานที่ที่จะเป็ นจุดศูนย์
รวมของกลุ่ มผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสถานที่ ที่คดั เลื อกคื อ ศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัย และห้างสรรพสิ นค้า
เนื่ อ งจากเป็ นสถานที่ ที่ มี ผู บ้ ริ โ ภคที่ ห ลากหลายอาชี พ หลากหลายช่ ว งอายุ แ ละวัย วุ ฒิ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรี ยมสถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดย
การจัดเตรี ยมโต๊ะ เก้าอี้ แบบสอบถามให้เพียงพอสาหรับผูท้ ดสอบ สุ่ มเลื อกผูท้ ดสอบที่มาติดต่อ
ราชการบริ เวณอาคารของศู น ย์ ร าชการ นอกจากนี้ ยัง สุ่ ม ผู ้ท ดสอบจากมหาวิ ท ยาลั ย และ
ห้างสรรพสิ นค้าบริ เวณโซนอาหาร ณ เขตกรุ งเทพมหานคร
ขั้น ตอนที่ 3 ท าการทดสอบคุ ณ ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส ดัง นี้ ส าหรั บ ความชอบ
พฤติกรรมและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภค จานวน 150 คน ดังนี้
 ชมสับปะรดทั้ง 3 แบบ โดยให้เรี ยงลาดับความชอบทางด้านรู ปลักษณ์ภายนอก
และสี ของสับปะรด
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลสับปะรดที่ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคชม
 ชิ มสับปะรดทั้ง 3 แบบ โดยให้เรี ยงลาดับความชอบทางด้านรสชาติ และเนื้ อสัมผัส
ของสับปะรด

ภาพที่ 5 ตัวอย่างสับปะรดที่ให้ผบู ้ ริ โภคทดลองชิม
 เมื่อผูบ้ ริ โภคชมและชิมเสร็ จให้เรี ยงระดับความชอบโดยรวมสับปะรดทั้ง 3 แบบ
 เมื่อผูบ้ ริ โภคชมและชิมเสร็ จ ให้ตอบแบบสอบถามทางด้านพฤติกรรมและความยินดี
จ่ายของผูบ้ ริ โภค
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2. ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) ศึ ก ษาและรวบรวมข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ โดยรวมรวมเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและสอดคล้องต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านสถิ ติ วิทยานิ พนธ์ จากหน่ วยงานต่างๆ
รวมถึงการสื บค้นจากอินเทอร์เน็ตมาสรุ ป เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลสนับสนุนทางงานวิจยั
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติอย่างง่ายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ Individual t-test cและ
ค่า ANOVA ทั้งนี้ ยงั ได้ทาการใช้แบบสัมภาษณ์ กบั กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคสับปะรดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ ง
คุ ณภาพมาประกอบการพรรณนาอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ ออธิ บ ายทัศ นคติ และพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ MD-2(หอมสุ วรรณ)
2. การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยการวิ เ คราะห์ Least Significant
Difference (LSD) เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ย

บทที่ 4
ข้ อมูลทัว่ ไปของสั บปะรดสายพันธุ์ MD-2
ประวัติความเป็ นมาของสั บปะรดสายพันธุ์ MD-2
สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดเป็ นอย่างมาก แต่เดิมสับปะรด
สายพันธุ์น้ ีเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เดลมอนเต้ จากัด แต่เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว ลิขสิ ทธิ์ คุม้ ครองสายพันธุ์ได้หมด
ลงไป ท าให้ห ลายๆบริ ษ ทั เร่ ง ขยายพันธุ์ เพื่ อแข่ ง ขันกันทางการตลาดอย่า งเร่ ง ด่ วน เป็ นเหตุ เพราะ
สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 เป็ นที่ ย อมรั บของตลาดและยังมี แนวโน้มว่าจะมี ความต้องการสู งมากขึ้ น
ตามลาดับ ในอนาคตสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 จะยึดตลาดสับปะรดประเภทบริ โภคสดได้อย่างแน่นอน
ซึ่ งเห็นได้จากรัฐบาลมาเลเซี ยกาลังเร่ งนาเข้าหน่อพันธุ์ MD-2 ถึง 2 ล้านต้น โดยมีการปลูกไปแล้วกว่า 1
ล้านหน่อ เพื่อนามาเปลี่ยนสายพันธุ์เดิมของเกษตรกร รัฐบาลมาเลเซี ย มีการส่ งเสริ มกันอย่างจริ งจังมาก
ในเรื่ องนี้
สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 ได้รับคาบอกเล่าจาก คุณศราวุธ ว่า เขาได้สายพันธุ์น้ ีจากการไปศึกษา
ดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศอังกฤษ โดยสับปะรดที่พบมีผลและเนื้ อสี เหลืองทองสวย เมื่อได้
ชิ ม พบว่า รสชาติ ห อมอมเปรี้ ยวเล็ ก น้อ ยทานแล้ว ติ ด ใจ จึ ง น าหน่ อ กลับ มา 2 หน่ อ ย แล้ว ส่ ง จุ ก ไป
เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ จึงได้สับปะรดจากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ จานวน 3,000 ต้น และนามาอนุ บาลจนได้
ผลิตภัณฑ์ของ MD- 2 และพบว่าสายพันธุ์ MD – 2 มีความแปรปรวนอยู่บา้ งในเรื่ องของใบที่พบ มี 2
ลักษณะ คือใบมีหนามกับใบไม่มีหนาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของสั บปะรดสายพันธุ์ MD-2
สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 ถู กพัฒนาขึ้นที่ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีคุณสมบัติที่โดด
เด่ นทั้งภายในและภายนอกเช่ น ในเรื่ องของรสชาติ ที่หวาน กลิ่ นหอมเฉพาะตัว เนื้ อสี เหลื องเข้ม ตัน
แน่น และไม่เป็ นโพรง น้ าหนักผลโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.7 – 1.8 กิโลกรัม ข้อมูลทัว่ ไปพบว่ามีวิตามินซี สูงถึง
4 เท่าเมื่อเทียบกับสับปะรดสายพันธุ์อื่น ทานและไม่กดั ลิ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคทานได้มากขึ้นเมื่อสับปะรด

29
พันธุ์ MD-2แก่ ผ ลจะเปลี่ ย นจากสี เขี ยวเป็ นสี เหลื องทองทั้งผล จากคาบอกเล่ าของคุ ณศราวุธ พบว่า
สับ ปะรดสายพันธุ์ MD-2 สามารถออกดอกได้ง่ า ยและมี อายุเก็บ เกี่ ยวที่ เร็ วกว่า พันธุ์ ปัตตาเวีย ใบมี
ลักษณะสี เขียวตลอดใบ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ MD-2 ถู กพัฒนามาเพื่อขนส่ งทางเรื อได้ ใน
ห้องเย็นอุ ณหภู มิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซี ยส นาน 10 วัน โดยผลไม่เปลี่ ยนสี เป็ นสี น้ าตาลเมื่ อเที ยบกับ
สับปะรดสายพันธุ์อื่น
การตลาด
ตลาดภายในประเทศ
จากค าบอกเล่ า ของคุ ณ ศราวุ ธ เมื่ อ น าผลผลิ ต สั บ ปะรดสายพัน ธุ์ MD-2 ไปให้ ก ั บ ทาง
ห้างสรรพสิ นค้าได้ทดลองชิ ม ปรากฏว่าเป็ นที่ถูกใจเป็ นอย่างมาก ประกอบกับก่อนหน้านี้ทางห้างมีการ
นาเข้าสับปะรดสายพันธุ์ดงั กล่าวเข้ามาจาหน่ายอยูแ่ ล้ว แต่เนื่ องด้วยความสดของสิ นค้าที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้น จาเป็ นต้องเก็บที่ความแก่ไม่มากจึงทาให้รสชาติที่ได้สู้สับปะรดที่ปลูกในเมืองในไม่ได้
ตลาดภายนอกประเทศ
การตลาดด้านต่างประเทศนั้นมีลูกค้าให้ความสนใจสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 เป็ นอย่างมาก
เมื่ อตลาดส่ งออกต่า งประเทศทราบข่าวว่า ทางเรามี สายพันธุ์ สั บปะรดพันธุ์ น้ ี อยู่ จึ งติ ดต่อให้ทาการ
ส่ งออกอาทิตย์ละ 1 ตูค้ อนเทนเนอร์ แต่เนื่ องจากสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 ยังมีปริ มาณน้อย ทาให้การ
ผลิ ตไม่ต่อเนื่ อง จึงทาให้ยงั ไม่ตอบตกลงในการส่ งสิ นค้า ปั จจุบนั เป็ นเรื่ องของการเร่ งขยายพันธุ์ให้มี
จานวนมากพอที่จาส่ งออกจึงจะทาการวางแผนต่อไปได้
การขยายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์ MD-2
การขยายพันธุ์ ทาได้ท้ งั การแยกหน่ อย จุ ก และชาเหง้า โดยเฉพาะการชาเหง้า คุ ณศราวุธ ได้
อธิ บายว่าเมื่อเก็บเกี่ยวผลสับปะรดแล้วจะยังคงเหลือเหง้า โดยนาเหง้าสับปะรดไปฝังดินไว้ไม่นานก็จะ
แตกงอกเป็ นต้นขึ้นมา เมื่อหน่อสับปะรดมีประมาหนึ่ งคืบมือหรื อน้ าหนัก 200 กรัม จึงทาการถอนแยก
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หน่ อออกมาปลู กลงแปลง หรื อชาลงถุ งดา เพื่อให้ตาข้างของเหง้าได้แตกยอดใหม่ข้ ึนมาแทน แปลง
ขยายพันธุ์เหง้าสามารถเก็บหน่อที่งอกใหม่ได้ได้นานนับปี ก่อนจะรื้ อแปลงขยายพันธุ์ทิ้ง การขยายพันธุ์
ด้วยการแยกหน่อ ตัดจุกและเหง้า เป็ นการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ เพราะเกิดการ
กลายพันธุ์นอ้ ยกว่า
สถานการณ์ และความเคลื่อนไหวของสั บปะรดสายพันธุ์ MD-2
สถานการณ์การส่ งออก สั บปะรด MD-2 ปี 2559
การส่ ง ออก สั บปะรด MD-2 ในตลาดการค้าของโลก จากประเทศต่างๆ ในปี 2559 มี มูลค่ า
รวมกันประมาณ 70,000 ล้านบาท (2 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ) คิดเป็ นมูลค่าการส่ งออกที่เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 17.7 เทียบกับที่มีการส่ งออกนับตั้งแต่ ปี 2555 ที่มีการส่ งออกเป็ นมูลค่า 59,500 ล้านบาท (1.7
พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ) โดยมีแหล่งผลิ ตกระจายอยูใ่ นแต่ละทวีป แต่ที่เป็ นแหล่งผลิตใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศในแถบอเมริ กากลาง และกลุ่มทะเลแคริ บเบียน มีมูลค่าการส่ งออกสู งสุ ดในปี 2558 คิดเป็ น ร้อย
ละ 51.1, สหภาพยุโรปมีการส่ งออก ร้ อยละ 23.8 (เป็ นการนาเข้ามาแล้วส่ งออก “re-export” ให้ลูกค้า
เครื อข่าย), ประเทศแถบเอเชีย ร้อยละ7.2, และแอฟริ กา ร้อยละ 3.2 ตามลาดับ

ภาพที่ 6 กราฟการส่ งออกผลสดของสับปะรดสายพันธุ์MD-2
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ประเทศผู้ส่งออก สั บปะรด MD-2 สู งสุ ด 15 อันดับ ในปี 2559
1. คอสตาริ กา : 905.3 ล้านดอลลาร์ (31,685 ล้านบาท)
2. เนเธอร์แลนด์ :265.8 ล้านดอลลาร์ (9,303 ล้านบาท)*
3. ฟิ ลิปปิ นส์ :228.4 ล้านดอลลาร์ (7,994 ล้านบาท)
4. เบลเยียม :105.4 ล้านดอลลาร์ (3,689 ล้านบาท)*
5. สหรัฐอเมริ กา :101.2 ล้านดอลลาร์ (3,542 ล้านบาท)
6. เม็กซิโก :42.6 ล้านดอลลาร์ (1,491 ล้านบาท)
7. ไต้หวัน :38.8 ล้านดอลลาร์ (1,358 ล้านบาท)
8. เอกวาดอร์ :37.5 ล้านดอลลาร์ (1,312.5 ล้านบาท)
9. กานา :30.4 ล้านดอลลาร์ (1,064 ล้านบาท)
10. สเปน :30.4 ล้านดอลลาร์ (1,064 ล้านบาท)*
11. ฮอนดูรัส :26.4 ล้านดอลลาร์ (924 ล้านบาท)
12. ไอวอรี โคสต์ :25 ล้านดอลลาร์ (875 ล้านบาท)
13. ปานามา :21.7 ล้านดอลลาร์ (759.5 ล้านบาท)
14. เยอรมนี :18.2 ล้านดอลลาร์ (637 ล้านบาท)*
15. อิตาลี :15.1 ล้านดอลลาร์ (528.5 ล้านบาท)*
(หมายเหตุ : ดอลลาร์สหรัฐ, อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35 บาท/ดอลลาร์ ,*ประเทศที่นาเข้าและมีการส่ งออก)
ภาพรวมการส่ ง ออก สั บ ปะรด MD-2 ที่ ไ ด้จ าก 15 ประเทศ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 94.2 ของมู ล ค่ า การค้า
สับ ปะรดผลสดในตลาดโลก ซึ่ ง ในกลุ่ ม ประเทศผูส้ ่ ง ออกที่ มี อตั ราการเติ บโตเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว
นับตั้งแต่ ปี 2555 คือ ไต้หวัน เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 1,008, กานา เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 895.7, ฟิ ลิ ปปิ นส์ เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 125.3, และเม็กซิ โก เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 78.4 9 ตามลาดับ
ตลาดหลายประเทศเร่ งขยายการผลิตและส่ งออก
เม็กซิโก ขยายการส่ งออก : จากการที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับคุณภาพสับปะรดจากประเทศเม็กซิ โก ว่า
มีรสชาติ หวานและเนื้ อนุ่ มฉ่ า ขณะที่ปัจจุบนั มีการส่ งออกประมาณ 30% ของผลผลิตรวมในประเทศ
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การส่ งออกส่ งผ่านทางชายแดนเข้าประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งทางผูส้ ่ งออกคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่ม
ปริ มาณการส่ งออกได้มากขึ้น นอกจากนี้ เม็กซิ โก ยังส่ งสับปะรดผลสดไปขายยังประเทศสเปนและ
เกาหลีใต้อีกด้วย
โคลัมเบีย ขยายการผลิตอย่ างต่ อเนื่อง : ในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา โคลัมเบียได้เพิ่มการผลิตเป็ น
2 เท่า ส่ วนใหญ่เป็ น สับปะรด MD-2 พื้นที่ปลูกประมาณ 4,062 ไร่ (650 เฮกตาร์) ให้ผลผลิตรวม 23,000
ตัน ผลผลิตที่ส่งออกประมาณร้อยละ 50 ซึ่ งพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสับปะรดจะอยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศ
เปรู ส่ งสั บปะรดเข้ าสู่ ตลาดโลก : ประเทศเปรู ผลิตสับปะรดได้ราวๆ 450,000 ตัน/ปี ส่ งทางเรื อ
ไปตลาดประเทศสเปน ในปี ที่ผ่านมาส่ งไปราวๆ 500 ตัน เป้ าหมายจะพัฒนาสู่ ระบบสับปะรดอินทรี ย ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สาธารณรั ฐโดมินิกัน : เป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่มีการขยายการผลิตสับปะรดผลสด พันธุ์ MD-2
มากขึ้น ในปี 2559 ส่ งออกปริ มาณ 9,000 ตัน มูลค่า 245 ล้านบาท ซึ่ งแต่เดิมสับปะรดเป็ นพืชรอง แต่จาก
การพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั สามารถส่ งออกเป็ นพืชที่สร้างรายได้ที่ดีอีกพืชหนึ่ง
อิสราเอล : สับปะรด MD-2 ราคาดีที่ประเทศอิสราเอล สับปะรดเป็ นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีราคาสู ง
มากในประเทศอิสราเอล และราคาค่อนข้างคงที่ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ในซุ ปเปอร์ มาร์ เกตสับปะรดผลสด
ขนาดกลางราคาอาจสู งถึง 330 บาท/ผล ซึ่ งในรอบปี ราคาจะขึ้นลงระหว่าง 175-350 บาท/ผล แต่ละปี มี
ผลผลิ ต รวมประมาณ 3,000 ตัน แต่ มี ก ารน าเข้า ปี ละ 500 ตัน ซึ่ งเป็ นปริ ม าณไม่ ม ากจากประเทศ
แอฟริ กาใต้และกัวเตมาลา เนื่ องจากการนาเข้า ค่ อนข้า งยาก เพราะความเข้มงวดในการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ ด้า นการปลอดสารตกค้า ง และโรคแมลง แม้ว่า สภาพแวดล้อ มที่ มี ข ้อ จ ากัด ในการปลู ก
ค่อนข้างมาก แต่ราคาซื้ อขายที่สูง และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้น จึงเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกษตรกรมี ความ
พยายามขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังได้มีการสารวจแหล่งผลิตใหม่ๆ เพื่อการนาเข้า เช่น จาก
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์และไทยอีกด้วย
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มาเลเซี ย : ยกระดับ สั บ ปะรดพัน ธุ์ MD-2 ขึ้ น เป็ นพื ช มู ล ค่ า สู ง (high-value crop) รั ฐ บาล
ประเทศมาเลเซี ย โดยคณะกรรมการอุ ตสาหกรรมสับปะรดแห่ งมาเลเซี ย (The Malaysian Pineapple
Industry Broad : MPIB) สนับสนุ นการปลู ก สับปะรด พันธุ์ MD-2 โดยจัดให้เป็ นพื ชมู ลค่ าสู ง และมี
เป้ าหมายขยายพื้นที่ เพิ่มขึ้ น โดยภายในปี 2563 จะขยายการปลู กเพิ่มเป็ น 31,250 ไร่ (5,000 เฮกตาร์ )
ผลผลิต 63,000 ตัน จากปั จจุบนั ที่มีพ้ืนที่ปลู ก 2,345 ไร่ (375 เฮกตาร์ ) และจะปรับสัดส่ วนการส่ งออก
สับปะรดผลสดกับสับปะรดแปรรู ป จากร้ อยละ 60 : 40 เป็ น ร้อยละ 80 : 20 โดยจะเพิ่มผลผลิ ตจาก ปี
2559 ขึ้นอีกร้ อยละ 70 เนื่องจากมีการทาข้อตกลงการนาเข้าจากประเทศจีนถึงเดือนละ 100 ตูค้ อนเทน
เนอร์ ขณะที่ยงั มีความต้องการจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย
ฟิ ลิปปิ นส์ : เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสับปะรดผลสด เป็ นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศ
คอสตาริ กาและเนเธอร์ แลนด์ ในปี 2559 ส่ งออกมี มูลค่า 228.4 ล้านดอลลาร์ (7,994 ล้านบาท) โดยมี
ตลาดหลักอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง จากข้อมูลปี
2555-2559 การส่ งออกสับปะรดไปยัง 5 ประเทศ มี อตั ราการเติ บโต ดังนี้ อิ หร่ าน (+3,831%), จีน (+
951.6%), สหรัฐฯ (+377.5%), ไต้หวัน (+236.4%) และนิ วซี แลนด์ (+189.3%) โดยมี บริ ษทั Del Monte
Foods และ Dole Foods Company เป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกเป็ นหลัก
คอสตาริกา : เป็ นประเทศเล็กๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นแถบอเมริ กากลาง แต่จดั เป็ นผูผ้ ลิตสับปะรดรายใหญ่
และส่ งออกสับปะรดผลสดมากที่สุดของโลก การผลิตเริ่ มตื่นตัวมาตั้งแต่ปี 2543 เมื่อมีการส่ งเสริ มการ
ผลิ ต สับปะรด MD-2 และส่ งออกต่างประเทศ จนกลายเป็ นพืชหลักที่ ทารายได้เข้าประเทศในเวลา
ต่อมา ในปี 2557/58 ปริ มาณผลผลิตรวม 2,915,628 ตัน มีการส่ งออกสับปะรดผลสด คิดเป็ นมูลค่า 822
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (28,770 ล้านบาท) ต่อมาในปี 2559 มีการส่ งออกสับปะรดผลสด เป็ นมูลค่า 905.3
ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ (31,685 ล้ า นบาท) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.1 โดยตลาดหลัก ที่ ส าคัญ คื อ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก าและสหภาพยุโรป และยัง มี ตลาดอื่ นๆ ในประเทศตะวันออกกลาง และล่ า สุ ดบรรลุ
ข้อตกลงการค้าสับปะรดผลสดกับประเทศจีน และนาร่ องส่ งผลผลิต สับปะรด MD-2 เข้าจีนบ้างแล้ว
บราซิล : เป็ นประเทศผูผ้ ลิตสับปะรด เป็ นอันดับที่ 2 ของโลก ผลผลิตในปี 2557 รวม 2,646,243
ตัน ผลผลิ ตส่ วนใหญ่น้ นั ใช้บริ โภคภายในประเทศ ซึ่ งพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกสับปะรดส่ วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนื อของประเทศ อุณหภูมิที่สูง ทาให้สับปะรดมีความหวาน และ
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เป็ นที่ ย อมรั บ กันมากในตลาดโลก มี ผ ลผลิ ตที่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วได้ตลอดทั้ง ปี ตลาดส่ ง ออก ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป ซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยมี บริ ษทั Del Monte Foods
เป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกรายใหญ่
ไทย : เป็ นประเทศที่มีการผลิตและส่ งออกสับปะรดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก โดยแต่ละปี จะมี
ผลผลิ ต ประมาณ 1.7-2.2 ล้านตัน เกื อบทั้งหมดเป็ นพันธุ์ในกลุ่ มสมู ทเคยีน ที่รู้จกั กันในชื่ อสับปะรด
ปั ตตาเวีย และชื่ ออื่ นๆ ในแต่ละท้องที่ ผลผลิ ตส่ วนใหญ่ใช้ในอุ ตสาหกรรมแปรรู ป และส่ งออกเป็ น
สับปะรดกระป๋ อง, น้ าสับปะรด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2558 การส่ งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดมีมูลค่า
ประมาณ 25,000 ล้านบาท แต่มีการส่ งออกสับปะรดผลสดค่อนข้างน้อยมาก และจากกระแสผูบ้ ริ โภค
ทัว่ โลกที่ตื่นตัวกับ สับปะรดพันธุ์ MD-2 ส่ งผลให้ประเทศไทยมี การปรั บตัว โดยทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ เริ่ มมีการส่ งเสริ มการผลิต สับปะรด MD-2 ภาคเอกชนนาโดย บริ ษทั ทิปโก้ฟู้ดส์ ฯ และภาครัฐ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปริ มาณยังไม่มาก ปั จจุบนั สับปะรด MD-2 ในประเทศไทยที่มีการ
ผลิตและใช้ชื่อเรี ยกกันตามเจ้าของผูผ้ ลิต เช่น สับปะรดหอมสุ วรรณและสับปะรดสยามโกลด์ เป็ นต้น

บทที่ 5
ผลการทดสอบ
สภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสั งคมของผู้บริโภคสั บปะรดเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู ้ บ ริ โภคสั บ ปะรดในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางที่2)
เพศ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
ทั้งหมด 90 คน และเพศชาย จานวนทั้งหมด 60 คน โดยเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60.00และเพศชายคิด
เป็ นร้อยละ 40.00ตามลาดับ
อายุ จากการสารวจกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 150 คน ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 10 – 20 ปี จานวน
ทั้งหมด 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.70รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 40 ปี ขึ้นไปจานวนทั้งหมด 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.30ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวนทั้งหมด 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.30และช่วงอายุ 2130 ปี จานวนทั้งหมด 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.30ตามลาดับ
การศึ ก ษา จากการส ารวจกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง หมด 150 คนกลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี ช่ วงระดับ
การศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวนทั้งหมด 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00รองลงมาคือระดับปริ ญญาตรี
จานวนทั้งหมด 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวนทั้งหมด 18 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.00
สถานภาพ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพ
โสด จานวนทั้งหมด 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.30และอยูใ่ นสถานภาพสมรส จานวนทั้งหมด 31 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20.7
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อาชีพ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา จานวนทั้งหมด 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30รองลงมาคืออาชี พข้าราชการ/พนักงานราชการ
จานวนทั้งหมด 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.00อาชี พแม่บา้ น/พ่อบ้านจานวนทั้งหมด 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30อาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
จานวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.70 และอาชี พอื่ นๆ จานวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.70
ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน จากการส ารวจกลุ่ มตัวอย่างทั้ง หมด 150 คน กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน ต่ า กว่า 15,000 บาท จานวนทั้งหมด 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.70รองลงมาคือมี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จานวนทั้งหมด 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สู งกว่า 30,000 บาท จานวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.30ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคสับปะรดในเขตกรุ งเทพมหานคร
รายการ
จานวน (คน)
เพศ
150
ชาย
60
หญิง
90
อายุ
150
10-20 ปี
64
21-30 ปี
19
31-40 ปี
32
40 ปี ขึ้นไป
35
การศึกษา
150
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
69
ปริ ญญาตรี
63
สู งกว่าปริ ญญาตรี
18

ร้ อยละ
100
40.00
60.00
100
42.70
12.70
21.30
23.30
100
46.00
42.00
12.00
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ตารางที่ 2(ต่อ)
รายการ
สถานภาพ
โสด
สมรส
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
ค้าขาย
แม่บา้ น
อื่นๆ
รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,000-30,000 บาท
สู งกว่า 30,000 บาท

จานวน (คน)
150
119
31
150
65
12
63
4
5
1
150
73
63
14

ร้ อยละ
100
79.30
20.70
100
43.30
8.00
42.00
2.70
3.30
0.70
100
48.70
42.00
9.30

ความชอบของสั บปะรดทั้งสามสายพันธุ์ โดยการทดสอบทางประสาทสั มผัส
ผลการศึกษาความชอบในคุณลักษณ์ดา้ นรู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม
ของกลุ่มผูท้ ดสอบเป็ นดังนี้
โดยในการศึกษาความชอบของสับปะรดแต่ละสายพันธุ์ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการให้ผทู ้ ดสอบสังเกต
รู ปลักษณ์ และสี ของสายพันธุ์สับปะรด โดยการนาสับปะรดทั้งสามสายพันธุ์ที่จะใช้ทดสอบมาตั้งโชว์
ให้ผทู ้ ดสอบได้เห็น จากนั้นจึงได้ให้กลุ่มผูท้ ดสอบกรอกคะแนนความชอบทางด้านรู ปลักษณ์และสี ของ
สับปะรดทั้งสามสายพันธุ์ดงั ที่กลุ่มผูท้ ดสอบพึงพอใจ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาสับปะรดทั้งสามสายพันธุ์
แจกให้ผบู ้ ริ โภครองรับประทาน เพื่อให้ผทู ้ ดสอบได้รับรู ้ ถึงรสชาติและเนื้ อสัมผัสของสับปะรดทั้งสาม
สายพันธุ์ เมื่อผูท้ ดสอบได้รับประทานเข้าไปแล้วให้ผทู ้ ดสอบกรอกคะแนนในส่ วนของรสชาติและเนื้ อ
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สัมผัสของสับปะรดทั้งสามสายพันธุ์ โดยทาการทดสอบเช่นนี้ ผวู ้ จิ ยั ต้องการทราบถึงความชอบในด้าน
ต่างๆของสับปะรดที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะศึกษา โดยผลการสารวจจากการทดลองได้ผลดังนี้
ความชอบด้านรู ปลักษณ์ รู ปลักษณ์เป็ นคุณลักษณะแรกที่ผทู ้ ดสอบรับรู ้ได้จากการมองเห็น โดย
จากกลุ่ มผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลี่ ยในคุ ณลักษณะทางด้านรู ปลักษณ์ ของสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอม
สุ วรรณ)อยูท่ ี่ 4.40 คะแนน ผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลี่ยความชอบด้านรู ปลักษณ์ของสับปะรดสายพันธุ์ศรี
ราชาอยูท่ ี่ 3.91 คะแนน และผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลี่ยความชอบด้านรู ปลักษณ์ของสับปะรดสายพันธุ์
ภูเก็ตอยูท่ ี่ 3.52 คะแนน
ความชอบด้านสี สี ของสับปะรดเป็ นอีกคุณลักษณะแรกๆที่ ผูท้ ดสอบได้รับรู ้จากการมอง โดย
จากกลุ่มผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลี่ยในคุณลักษณะด้านสี ของสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) อยู่
ที่ 4.45 คะแนน ผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลี่ ยความชอบด้านสี ของสับปะรดสายพันธุ์ ศรี ราชาอยู่ที่ 3.94
คะแนนและผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลี่ยความชอบด้านสี ของสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยูท่ ี่ 3.52 คะแนน
ความชอบด้านรสชาติ ในด้านรสชาติผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยของสับปะรดสาย
พันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) อยู่ที่ 4.22 คะแนน ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ ยของสับปะรดสาย
พันธุ์ศรี ราชาอยูท่ ี่ 4.28 คะแนน และผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยของสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยู่
ที่ 3.49 คะแนน
ความชอบด้านเนื้ อสัมผัส เนื้ อสัมผัสเป็ นอี กคุ ณลักษณะที่ผูท้ ดสอบได้รับรู ้ จากการชิ ม โดยผู ้
ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ ยของสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) อยู่ที่ 4.20 คะแนน ผู ้
ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยของสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาอยู่ที่ 4.08 คะแนน และผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบเฉลี่ยของสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยูท่ ี่ 3.60 คะแนน
ความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของสับปะรดสายพันธุ์ MD-2
(หอมสุ วรรณ) อยู่ที่ 4.20 คะแนน ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของสับปะรดสายพันธุ์
ศรี ราชา 3.59 คะแนน และให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ ยของสับปะรดสายพันธุ์ ภูเก็ตอยู่ที่ 3.61
คะแนน
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โดยเมื่อทดสอบด้วยANOVA แล้วเห็ นได้ว่าคุ ณลักษณะด้าน รู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม ของสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ99 และเมื่อวิเคราะห์ความต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคุณลักษณะในด้านรู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวม พบว่า ระหว่างสายพันธุ์
ของสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ99โดยมีค่า
F เท่ากับ 40.49 44.92 32.51 24.84 และ 24.45 ตามลาดับ ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความชอบของสับปะรดทั้งสามสายพันธุ์ โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทดสอบสมมติฐาน
คุณลักษณะ
คะแนนความชอบสับปะรดเฉลี่ย (n=150)
ANOVA
ระดับ
สายพันธุ์ศรี ราชา
สายพันธุ์MD-2
สายพันธุ์
F
นัยสาคัญ
(หอมสุ วรรณ)
ภูเก็ต
รู ปลักษณ์

3.91

4.40

3.52

40.49

0.00

สี
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบ
โดยรวม

3.94
4.28
4.08

4.45
4.22
4.20

3.54
3.49
3.60

44.92
31.51
24.84

0.00
0.00
0.00

3.59

4.20

3.61

24.45

0.00

ผลจากตารางที่ 3 ทาให้ทราบว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ) มีคุณลักษณะเด่นทั้ง
ด้าน รู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม อันเนื่ องมาจากคะแนนความชอบเฉลี่ ย
ของสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) มีคะแนนความชอบที่มากกว่าสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา
และสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต ทั้งนี้ เมื่อนาคะแนนความชอบเฉลี่ยของสับปะรดทั้งสามมาเปรี ยบเทียบให้
เห็นดังแผนภาพใยแมงมุม จะทาให้เห็นถึงความชอบในแต่ละด้านที่ชดั ขึ้น ตามภาพที่ 7
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รู ปลักษณ์
5.0000
4.0000
3.0000

ความชอบโดยรวม

2.0000

สี

1.0000
0.0000

เนื้อสัมผัส
สายพันธุ์ศรีราชา

รสชาติ
สายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ)

สายพันธุ์ภูเก็ต

ภาพที่ 7 แผนผังแสดงความชอบเฉลี่ยเปรี ยบเทียบในแต่ละคุณลักษณะของกลุ่มผูท้ ดสอบ
จากการทดสอบความชอบในแต่ละด้านของสับปะรดแต่ละสายพันธุ์ ดงั ตารางที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้
วิเคราะห์ดูความชอบที่ผูท้ ดสอบกรอกในแบบสอบถามและนามาดู ว่าความชอบของผูท้ ดสอบที่มีต่อ
สับปะรดทั้งสามสายพันธุ์อยูใ่ นช่วงความชอบใดบ้าง จึงทาให้ทราบผลดังนี้
ลาดับความชอบจากการชมและชิ มสับปะรดทั้ง 3 แบบของผูบ้ ริ โภค เรี ยงลาดับจากสับปะรด
ตั้งแต่ลูกที่ 1 คือสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา ลูกที่ 2 คือสับปะรดสายพันธุ์ MD-2(หอมสุ วรรณ) และลูกที่
3 คื อสับปะรดสายพันธุ์ ภูเก็ต โดยวัดลาดับจากคะแนนความชอบดังนี้ 1 = ไม่ชอบ 2 = ไม่ชอบปาน
กลาง 3 = เฉย 4 = ชอบปานกลาง และ 5 = ชอบมากที่สุด โดยจากผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
ทั้งหมด 150 คน พบว่า
ลูกที่ 1 สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา ความชอบสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคที่ชมและชิม จัดให้อยูใ่ นระดับ
ความชอบปานกลาง จานวนทั้งหมด 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.70
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ลูกที่ 2 สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) ความชอบสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคที่ชมและชิมจัด
ให้อยูใ่ นระดับความชอบที่ชอบมากที่สุด จานวนทั้งหมด 81 คน คิดเป็ นร้อยละ54.00
ลู กที่ 3 สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต ความชอบสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคที่ชมและชิ มจัดให้อยู่ในระดับ
เฉยๆ จานวนทั้งหมด 59 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.30 ส่ วนความชอบต่ า สุ ดอยู่ที่ระดับไม่ชอบ จานวน
ทั้งหมด 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคจากการชมและชิมสับปะรด
จานวน ความชอบ จานวนที่
ความชอบ จานวนที่
สั บปะรด (คน)
สู งสุ ด
ชอบ
ร้ อยละ
ต่าสุ ด
ชอบ
(คน)
(ต่ อลูก)
(คน)

ร้ อยละ
(ต่ อลูก)

ลูกที่ 1

151

ชอบปาน
กลาง

64

42.40

ไม่ชอบ

1

1.00

ลูกที่ 2

151

ชอบมากที่สุด

81

54.11

ไม่ชอบ

1

1.11

ลูกที่ 3

151

เฉยๆ

55

35.31

ไม่ชอบ

5

3.31

ผลจากตารางที่ 4 ทาให้ทราบว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ผูท้ ดสอบส่ วนมากให้
ความชอบอยูท่ ี่ความชอบมากที่สุด ส่ วนสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบอยูท่ ี่
ชอบปานกลาง และสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตได้คะแนนความชอบที่เฉยๆ ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบว่า ผลการ
ทดสอบของตารางที่ 3 และตารางที่ 4 มี ผ ลเชื่ อมโยงกันในด้านความชอบของสับ ปะรดด้า นต่างๆที่
ต้องการศึกษา
ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสั มผัสของผู้บริโภคสั บปะรด โดยใช้ LSD
เมื่ อ ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบและวิ เ คราะห์ ดูค วามชอบด้า นต่ า งๆของสั บ ปะรดทั้ง สามสายพันธุ์ แ ล้ว
จากนั้นจึงนาคะแนนความชอบในด้านต่างๆมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยในความชอบ
เพื่อดูวา่ สับปะรดสายพันธุ์ไหนมีความเด่นและความด้อยกว่ากันจึงทาให้ทราบผลดังนี้
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จากการทดสอบด้วยวิธี LSD ของสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่า ในด้านรู ปลักษณ์ สับปะรด
สายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มีความด้อยกว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99ซึ่ งเมื่อดูจากค่า Mean difference แล้วจะพบว่าสับปะรด
สายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) จะมีคะแนนความชอบมากกว่าสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและภูเก็ตอยูท่ ี่
0.49 และ 0.88 คะแนน
ในด้า นสี พบว่า สั บ ปะรดสายพัน ธุ์ ศ รี ร าชาและสั บ ปะรดสายพัน ธุ์ ภู เ ก็ ต มี ค วามด้อยกว่า
สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99ซึ่ งเมื่อดูจากค่า
Mean difference แล้วจะพบว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) จะมีคะแนนความชอบมากกว่า
สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยูท่ ี่ 0.51 และ 0.91 คะแนน
ในด้านรสชาติ พบว่า สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มีความด้อยกว่า
สับปะรดสายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99ซึ่ งเมื่อดูจากค่า
Mean difference แล้วจะพบว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) จะมีคะแนนความชอบมากกว่า
สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยูท่ ี่ 0.60 และ 0.73 คะแนน
ในด้านเนื้ อสัมผัส พบว่า สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มีความด้อย
กว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99ซึ่งเมื่อดูจาก
ค่ า Mean difference แล้ว จะพบว่า สั บ ปะรดสายพัน ธุ์ MD-2 (หอมสุ ว รรณ) จะมี ค ะแนนความชอบ
มากกว่าสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยูท่ ี่ 0.11 และ 0.62คะแนน
ในด้านความชอบโดยรวม พบว่า สับปะรดสายพันธุ์ ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มี
ความด้อยกว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99
ซึ่ ง เมื่ อดู จากค่ า Mean difference แล้วจะพบว่า สั บปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) จะมีคะแนน
ความชอบมากกว่าสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตอยูท่ ี่ 0.13 และ 0.63 คะแนน
ตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคสับปะรด โดยใช้ LSD
คุณลักษณะ
สายพันธุ์สับปะรด
Mean difference
ด้านรู ปลักษณ์
สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ศรี ราชา
0.49*

ด้านสี

ด้านรสชาติ

ด้านเนื้ อสัมผัส

ด้านความชอบโดยรวม

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ภูเก็ต

0.88*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ศรี ราชา

0.51*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ภูเก็ต

0.91*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ศรี ราชา

0.60*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ภูเก็ต

0.73*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ศรี ราชา

0.11*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ภูเก็ต

0.62*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ศรี ราชา

0.13*

สายพันธุ์MD-2 - สายพันธุ์ภูเก็ต

0.63*

ผลจากตารางที่ 5 เมื่อผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบ LSD เพื่ อดู ถึ งความแตกต่า งของค่ า เฉลี่ ยของ
สับปะรดแต่ละสายพันธุ์ มาเที ยบกัน ก็ทาให้ทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ที่ผูว้ ิจยั
ต้องการศึ ก ษา มี ค วามเด่ นทั้งด้าน รู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสั มผัสและความชอบโดยรวม มากกว่า
สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต
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การสารวจตัวอย่ างทีต่ อบสายพันธุ์สับปะรดจากการชมและชิ มได้ ถูกต้ อง
การส ารวจในการตอบชื่ อ สายพัน ธุ์ สั บ ปะรดเมื่ อ ผู ท้ ดสอบได้ช มก่ อ นหลัง จากนั้น จึ ง ชิ ม
สับปะรด เพื่อที่จะทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทราบถึงข้อมูลและความรู ้ของผูร้ ่ วมทดสอบว่ามีความรู ้จกั เกี่ยวกับสาย
พันธุ์ของสับปะรดที่ได้ชมและชิมหรื อไม่ และเมื่อได้ทาการสารวจ จึงได้ผลดังนี้
จากผลการสารวจของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคหลังจากได้ชมและชิ มสับปะรด จานวน 150 คน
พบว่า สั บ ประรดลู ก ที่ 1 หรื อสั บ ปะรดสายพันธุ์ ศ รี ราชา มี ผู ท้ ี่ ตอบสั บ ปะรดสายพันธุ์ น้ ี ถู ก จานวน
ทั้งหมด32คน คิดเป็ นร้อยละ 21.30และผูท้ ี่ตอบสายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์น้ ีผิดจานวนทั้งหมด 118คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.70ต่อมาคือสับปะรดลู กที่ 2 หรื อสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) มีผูท้ ี่ตอบ
สับปะรดสายพันธุ์น้ ี ถูกจานวนทั้งหมด 43คน คิดเป็ นร้อยละ 28.70และผูท้ ี่ตอบสับปะรดสายพันธุ์น้ ี ผิด
จานวนทั้งหมด 107คน คิดเป็ นร้อยละ 71.30และสับปะรดลูกที่ 3 หรื อสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มีผทู ้ ี่ตอบ
สับปะรดสายพันธุ์น้ ี ถูกจานวนทั้งหมด 40คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.70และผูต้ อบสับปะรดสายพันธุ์น้ ี ผิด
จานวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30ตามตารางที่6
ตารางที่ 6ผลการสารวจตัวอย่างที่ตอบสายพันธุ์สับปะรดจากการชมและชิมได้ถูกต้อง
รายการ

จานวน (คน)

ตอบถูก
(คน)

ตอบไม่ ถูก
(คน)

ลูกที่ 1 (สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา)

150

118
(78.80)

32
(21.30)

ลูกที่ 2 (สับปะรดสายพันธุ์MD-2 หรื อหอมสุ วรรณ)

150

107
(71.70)

43
(28.70)

ลูกที่ 3 (สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต)

150

110
(73.30)

40
(26.70)
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ผลการสารวจพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ ชมและชิม
ในการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สั บ ปะรดสายพัน ธุ์ ไ หนเป็ นอัน ดับ แรก
หลังจากผูท้ ดสอบได้ชิมสับปะรดจากการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางที่ 3 และได้
รับรู ้ถึงชื่ อสายพันธุ์ของสับปะรดหลังได้ชิม เพื่อผูว้ ิจยั จะได้ทราบว่าผลของความชอบสามารถทาให้ผู ้
ทดสอบหันมาเลือกซื้ อสายพันธุ์ของสับปะรดที่ตอ้ งการศึกษาแทนสับปะรดสายพันธุ์ที่มีทวั่ ไปก่อนได้
หรื อไม่จึงทาให้ทราบผลดังต่อไปนี้
จากการส ารวจกลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ ได้ชมและชิ มสั บปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ จานวน 150 คน
พบว่า สับปะรดลูกที่ 1 หรื อสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา มีกลุ่มตัวอย่างที่จะเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์สับปะรด
สายพันธุ์ น้ ี เป็ นอันดับ แรกจานวนทั้งหมด 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.30ถัดมาคือสับปะรดลู กที่ 2 หรื อ
สับปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) มี กลุ่ มตัวอย่างที่ จะเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์สับปะรดสายพันธุ์น้ ี เป็ น
อันดับแรกจานวนทั้งหมด 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30และสับปะรดลูกที่ 3 หรื อสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มี
กลุ่มตัวอย่างที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สับปะรดสายพันธุ์น้ ีเป็ นอันดับแรกจานวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.30ตามตารางที่7
ตารางที่ 7ผลการสารวจผลิตภัณฑ์สับปะรดที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อเป็ นอันดับแรกเมื่อได้ชมและชิม
จานวน จานวนทีเ่ ลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อันดับแรก
รายการ
(คน)
(คน)
ลูกที่1 (สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา)
150
62
(41.30)
ลูกที่2 (สับปะรดสายพันธุ์MD-2หรื อหอมสุ วรรณ) 150
68
(45.30)
ลูกที่3 (สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต)
150
20
(13.30)
จากการทดสอบพฤติกรรมการเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์สับปะรดจากตารางที่ 7 ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ทราบถึง
ผลที่ออกมาว่า สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) เมื่อผูว้ ิจยั ได้บอกชื่ อสายพันธุ์หลังจากที่ผูท้ ดสอบ
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ได้ชิมแล้วทาให้ผทู ้ ดสอบตัดสิ นใจหันมาเลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) เป็ นอันดับแรก
และยังทาให้ทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์น้ ี เป็ นที่ชื่นชอบของผูท้ ดสอบเป็ นอย่างมากเมื่อเทียบกับสับปะรด
สายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต
ผลการสารวจความชอบด้ านเนื้อสั มผัสหลังจากได้ ชิม
ในการสารวจถึ งเนื้ อสัมผัสที่ ผูท้ ดสอบได้ชิมสับปะรดนั้น เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคชอบถึ งเนื้ อ
สัมผัสของสับปะรดสายพันธุ์ ใดมากที่ สุ ดและยังเป็ นการบอกถึ งความชอบทางประสาทสัมผัสของผู ้
ทดสอบอีกด้วย ซึ่ งเมื่อผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ผลทางความชอบด้านเนื้ อสัมผัสของผูท้ ดสอบทาให้ทราบ
ผลดังนี้
จากการส ารวจกลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ ได้ชิ มสั บปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ จ านวน 150 คน พบว่า
สับปะรดลูกที่ 1 หรื อสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา มีกลุ่มตัวอย่างที่ชอบเนื้ อสัมผัสของสับปะรดสายพันธุ์น้ ี
จานวนทั้งหมด 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00ถัดมาคือสับปะรดลูกที่ 2 หรื อสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอม
สุ วรรณ) มี กลุ่ มตัวอย่างที่ ชอบเนื้ อสัมผัสของสับปะรดสายพันธุ์ น้ ี จานวนทั้งหมด 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.70และสับปะรดลูกที่ 3 หรื อสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มีกลุ่มตัวอย่างที่ชอบเนื้ อสัมผัสของสับปะรดสาย
พันธุ์น้ ีจานวนทั้งหมด 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.30ตามตามรางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการสารวจความชอบด้านเนื้ อสัมผัสของสับปะรดหลังจากได้ชิม
จานวน
จานวนทีช่ อบเนื้อสั มผัสมากทีส่ ุ ด
รายการ
(คน)
(คน)
ลูกที่1 (สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา)
150
51
(34.00)
ลูกที่2 (สับปะรดสายพันธุ์MD-2หรื อหอมสวรรณ)
150
76
(50.70)
ลูกที่3 (สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต)
150
23
(15.30)
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ผลการสารวจผู้บริ โภคทีเ่ คยได้ ยนิ ชื่ อสายพันธุ์ของสั บปะรดต่ างๆ
ชื่ อสายพันธุ์ สับปะรดในประเทศไทยมี ชื่อที่ เรี ยกกันหลากหลายส่ วนใหญ่สั บปะรดที่ ขายตาม
สถานที่ทวั่ ไปมักจะไม่บอกว่าเป็ นสับปะรดสายพันธุ์อะไร ดังนั้นในการสารวจการเคยได้ยินชื่ อสายพันธุ์
ของสับปะรดจากผูท้ ดสอบ เพื่อให้ผูว้ ิจยั ทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์ ใดที่ ผูท้ ดสอบเคยได้ยินชื่ อบ้างซึ่ ง
ได้ผลการสารวจดังนี้
จากผลการสารวจกลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ เคยได้ยินชื่ อสายพันธุ์ สับปะรดต่างๆ จานวนทั้งหมด
150 คน พบว่า อันดับแรกคือสับปะรดสายพันธุ์ภูแลมีผบู ้ ริ โภคที่เคยได้ยินชื่ อทั้งหมด 126 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 84.00 รองลองมาคือสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชามีผบู ้ ริ โภคที่เคยได้ยินชื่ อทั้งหมด 96 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.00 สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตมีผูบ้ ริ โภคที่เคยได้ยินชื่ อทั้งหมด 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.70สับปะรดสาย
พันธุ์หอมสุ วรรณมีผบู ้ ริ โภคที่เคยได้ยินชื่ อทั้งหมด 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.30และสับปะรดสายพันธุ์นาง
แลมีผบู ้ ริ โภคที่เคยได้ยินชื่ อทั้งหมด 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00ตามลาดับ ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่เคยได้ยนิ ชื่ อของสายพันธุ์สับปะรดต่างๆ
รายการ

จานวน (คน)

เคยได้ ยนิ (คน)

ไม่ เคยได้ ยนิ (คน)

สับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย

150

สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา

150

สับปะรดสายพันธุ์ภูแล

150

สับปะรดสายพันธุ์นางแล

150

สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต

150

34
(22.70)
96
(64.00)
126
(84.00)
36
(24.00)
70
(46.70)

116
(77.30)
54
(36.00)
24
(16.00)
114
(76.00)
80
(53.30)
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการ
สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ

จานวน (คน)
150

สับปะรดสายพันธุ์อินทรชิต

150

สับปะรดสายพันธุ์สวี

150

สับปะรดสายพันธุ์หว้ ยมุ่น

150

สับปะรดสายพันธุ์ตราดสี ทอง

150

เคยได้ ยนิ (คน)
61
(40.30)
10
(6.70)
1
(0.70)
16
(10.70)
11
(7.30)

ไม่ เคยได้ ยนิ (คน)
89
(59.70)
139
(92.70)
148
(98.70)
133
(88.70)
138
(92.00)

ผลการสารวจตลาดที่กลุ่มตัวอย่ างผู้บริโภคซื้อสั บปะรด
ในการส ารวจตลาดที่ ผู บ้ ริ โภคซื้ อสั บปะรดรั บประทานนั้นผู ้วิ จ ัยต้องการทราบว่าผู บ้ ริ โภค
ส่ วนมากนิ ยมซื้ อผลไม้จากที่ไหนในการรับประทานเพื่อที่จะได้เป็ นช่ องทางในการกระจายสิ นค้าและทา
ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่ งจากผลการสารวจตลาดที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สับปะรด ดังนี้
จากการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค จานวนทั้งหมด 150 คน มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสับปะรด
บริ โภคจากตลาดสด ทั้งหมด 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.00 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้ซ้ื อจากตลาดสด มีท้ งั หมด
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ถัดมาคือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสับปะรดจากซุ ปเปอร์ มาเก็ตหรื อห้างสรรพสิ นค้า
ทั้งหมด 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.30 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้ซ้ื อจากซุ ปเปอร์ มาเก็ตหรื อห้างสรรพสิ นค้ามี
ทั้งหมด 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.70 กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสับปะรดจากรถเข็นผลไม้มีท้ งั หมด 85 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 56.70 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ ไม่ ได้ซ้ื อจากรถเข็นผลไม้มี ท้ งั หมด 65 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.30 กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสับปะรดจากโรงอาหารในสถานที่ต่างๆมีท้ งั หมด 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ส่ วนผูบ้ ริ โภค
ที่ไม่ได้ซ้ื อจากโรงอาหารในสถานที่ต่างๆมีท้ งั หมด 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ88.00 และกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
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ตามสถานที่ อื่นๆมี ท้ งั หมด 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ส่ วนกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ ไม่ ได้ซ้ื อตามสถานที่ อื่นๆมี
ทั้งหมด 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.00 ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการสารวจสถานที่ที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคซื้ อสับปะรดเป็ นประจา
รายการ
ตลาดสด

ซุ ปเปอร์ มาเก็ต/ห้างสรรพสิ นค้า

รถเข็นผลไม้

โรงอาหารในสถานที่ต่างๆ

อื่นๆ

จานวน (คน)
150

150

150

150

150

ซื้อ (คน)

ไม่ ซื้อ (คน)

123

27

(82.00)

(18.00)

86

64

(57.30)

(42.70)

85

65

(56.70)

(43.30)

18

132

(12.00)

(88.00)

3

147

(2.00)

(98.00)

จากตารางที่ 10 ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสับปะรดบริ โภคตามตลาดสดซึ่ งง่ายต่อ
การซื้ อผลไม้บริ โภค และรองลงมาคือซุ ปเปอร์ มาเก็ต/ห้างสรรพสิ นค้า กับ รถเข็นผลไม้ เนื่ องจากซุ ปเปอร์
มาเก็ตและห้างสรรพสิ นค้าเป็ นศูนย์รวมสิ นค้าต่างๆที่ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้หลายๆอย่างจึงทา
ให้ผูบ้ ริ โภคเข้าไปใช้บริ การเป็ นประจา ดังนั้นหากสับปะรดสายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ) ที่ผูว้ ิจยั ศึกษา
นั้นต้องการจะทาการตลาดที่ดีควรมุ่งเน้นการตลาดในสถานที่ดงั นี้
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ผลการสารวจการทราบถึงสายพันธุ์สับปะรดMD-2 คือสายพันธุ์เดียวกับหอมสุ วรรณ
ในการสารวจความรู ้ ของผูท้ ดสอบว่ารู ้ หรื อไม่ว่าสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 คือสายพันธุ์เดี ยวกับ
สับปะรดหอมสุ วรรณ เพื่อที่ ผูว้ ิจยั จะได้ทราบว่าผูบ้ ริ โภครู ้ ถึงประวัติของสายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์ น้ ี
หรื อไม่วา่ มีชื่อเดิมคืออะไร และเมื่อได้ทาการสารวจแล้ว ทาให้ทราบผลดังนี้
จากผลการสารวจกลุ่มประชากรตัวอย่างผูบ้ ริ โภค จานวนทั้งหมด 150 คน เกี่ ยวกับการทราบว่า
สับปะรดสายพันธุ์MD-2คือสายพันธุ์เดียวกับหอมสุ วรรณ
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคจานวน 150 คน มีผทู ้ ี่ทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์MD-2 คือสายพันธุ์เดียวกับ
หอมสุ วรรณ มีจานวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70และผูท้ ี่ไม่ทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์MD-2 คือ
สายพันธุ์เดียวกับสายพันธุ์หอมสุ วรรณ มีจานวนทั้งหมด 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการทราบว่าสับปะรดสายพันธุ์MD-2 คือสายพันธุ์เดียวกับหอมสุ วรรณ
จานวน
ผู้บริโภคที่ทราบสายพันธุ์สับปะรด
รายการ
(คน)
(คน)
ทราบ

150

13
(8.70)

ไม่ทราบ

150

137
(91.30)

จากตารางที่ 11 ผลที่ออกมานั้นทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนมากไม่ได้ทราบถึ งประวัติและ
ชื่ อเดิมของสับปะรดสายพันธุ์ MD-2 เนื่ องจากได้เปลี่ยนเป็ นชื่ อสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณเพื่อใช้ใน
การจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคตั้งแต่แรกทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ทราบถึงชื่ อเดิมของสับปะรด ทั้งนี้ เมื่อได้ทราบถึง
ผลการสารวจของตารางที่ 11 แล้วควรให้ความรู ้และชื่อเดิมของสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ว่า
ชื่อเดิมและต้นกาเนิ ดมาจากที่ใด
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ผลการสารวจความรู้ จักสั บปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ
จากผลการส ารวจกลุ่ มประชากรตัวอย่างผูบ้ ริ โภค จานวนทั้งหมด 150 คน เกี่ ยวกับความรู ้ จกั
เกี่ ยวกับสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคจานวน 150 คน มีผูท้ ี่รู้จกั สับปะรด
สายพันธุ์หอมสุ วรรณทั้งหมด 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00ส่ วนผูท้ ี่ไม่รู้จกั สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณมี
ทั้งหมด 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00ตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการสารวจความรู ้จกั สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณจากผูบ้ ริ โภค
รายการ
จานวน (คน)
รู้ จักสั บปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ (คน)
รู ้
150
54
(36.00)
ไม่รู้
150
96
(64.00)
ผลการส ารวจจากตารางที่ 12 เพื่ อท าให้ผูว้ ิจยั ทราบว่าผูบ้ ริ โภคที่ รู้จกั สั บปะรดสายพันธุ์ หอม
สุ วรรณจริ งๆมีอยู่เท่าไร ซึ่ งจากตารางนี้ จะเป็ นข้อมูลของผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั สับปะรดสายพันธุ์ หอมสุ วรรณ
จริ งๆ ซึ่ งจะไม่เหมือนกับตารางที่ 9 เนื่ องจากตารางที่ 9 จะเป็ นการถามว่าผูบ้ ริ โภคเคยได้ยินชื่ อสายพันธุ์
สับปะรดใดบ้าง โดยผูบ้ ริ โภคอาจได้ยินมาจากข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หรื อการพูดเล่ากันปากต่อปาก
แต่ในตารางที่ 12 คือผูท้ ี่รู้จกั สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณจริ งๆ
ผลการสารวจผู้บริ โภคหากซื้อสั บปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณได้ ซื้อจากแหล่ งไหน
การถามถึงสถานที่ซ้ื อสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณเพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั สับปะรดสาย
พันธุ์หอมสุ วรรณจริ งๆนั้นซื้ อสับปะรดสายพันธุ์น้ ีจากที่ไหน ซึ่ งทาให้ทราบผลดังนี้
จากผลการส ารวจกลุ่ มประชากรตัวอย่างผูบ้ ริ โภค จานวนทั้งหมด 54 คน เกี่ ยวกับสถานที่ ซ้ื อ
สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคจานวน 54 คน มีผูท้ ี่ซ้ื อจาก Topsupermarket
จานวนทั้งหมด 32 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.3.00ส่ วนผูท้ ี่ ไม่ ได้ซ้ื อมี จานวนทั้งหมด 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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40.70และผูท้ ี่ซ้ื อจากห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน มีจานวนทั้งหมด 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.70ส่ วนผูท้ ี่
ไม่ได้ซ้ื อจากห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน จานวนทั้งหมด 32 คน คิดเป็ น ร้อยละ 59.30 ตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการสารวจผูบ้ ริ โภคจากสถานที่ในการที่ซ้ื อสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ
รายการ
จานวน (คน)
ซื้อ (คน)
ตลาดสด
54
0
(0.00)
Topsupermarket
54
32
(59.30)
ห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน
54
22
(40.70)
อื่นๆ
54
0
(0.00)

ไม่ ซื้อ (คน)
0
(0.00)
22
(40.70)
32
(59.30)
0
(0.00)

ผลจากตารางที่ 13 ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณจากตาราง
ที่ 12 นั้น เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณจริ งเนื่ องด้วยผลที่ ออกมานั้นคื อผูบ้ ริ โภคซื้ อ
จาก Topsupermarketและ ห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน เท่านั้น และสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณมี
จาหน่ายเฉพาะสถานที่แห่งนี้
ผลการสารวจความแตกต่ างหลังจากทีไ่ ด้ รับประทานสั บปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณกับสั บปะรดสายพันธุ์อื่นๆ
จากผลการสารวจกลุ่มประชากรตัวอย่างผูบ้ ริ โภค จานวนทั้งหมด 150 คน เกี่ยวกับความแตกต่าง
หลังจากรั บประทานสั บปะรดสายพันธุ์ หอมสุ วรรณกับสั บปะรดสายพันธุ์ อื่ นๆ พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคจานวน 150 คน คิดว่า ด้านรสชาติหวานฉ่ า ผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีความแตกต่างกันทั้งหมด 66 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.00ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่คิดว่าไม่แตกต่างกันทั้งหมด 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00 ถัดมาคือด้าน
รสชาติ หวานอมเปรี้ ยว ผูบ้ ริ โภคที่ คิดว่ามี ความแตกต่ างกันทั้งหมด 70 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.70 ส่ วน
ผูบ้ ริ โภคที่คิดว่าไม่แตกต่างกันมีท้ งั หมด 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.30 ด้านความหวานกรอบ ผูบ้ ริ โภคที่คิด
ว่ามี ความแตกต่างกันมี ท้ งั หมด 18 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ คิดว่าไม่มีความแตกต่างกันมี
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ทั้งหมด 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.00 ด้านไม่กดั ลิ้นเมื่อทาน ผูบ้ ริ โภคที่คิดว่ามีความแตกต่างกันมีท้ งั หมด
86 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.30 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ คิดว่าไม่มีความแตกต่างกันมีท้ งั หมด 64 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.40 ด้านมีวิตามินซี มากกว่า 4 เท่า ผูบ้ ริ โภคที่คิดว่ามีความแตกต่างกันมีท้ งั หมด 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ
31.30 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ คิดว่าไม่มีความแตกต่างกันมีท้ งั หมด 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.70 และด้านอื่นๆ
ผูบ้ ริ โภคที่คิดว่ามีความแตกต่างกันมี ท้ งั หมด 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่คิดว่าไม่มีความ
แตกต่างกันมีท้ งั หมด 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.00 ตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการสารวจความแตกต่างของสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณกับสับปะรดสายพันธุ์อื่นๆ
หลังจากชิมสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ
จานวน
คิดว่าต่ าง
ไม่ คิดว่าต่ าง
รายการ
(คน)
(คน)
(คน)
รสชาติหวานฉ่ า
รสชาติหวานอมเปรี้ ยว
หวานกรอบ
ไม่กดั ลิ้นเมื่อทาน
มีวติ ามินซี มากกว่า4เท่า
อื่นๆ

150
150
150
150
150
150

66

84

(44.00)

(56.00)

70

80

(46.70)

(53.30)

18

132

(12.00)

(88.00)

86

64

(57.30)

(42.70)

47

103

(31.30)

(68.70)

6

144

(4.00)

(96.00)
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จากตารางที่ 14 ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากยังไม่ทราบถึ งสรรพคุ ณของสับปะรดสาย
พันธุ์ MD-2 (หอมสุ วรรณ) ดังนั้นควรที่ จะมี การบอกถึ งสรรพคุ ณของสั บปะรดสายพันธุ์ MD-2 (หอม
สุ วรรณ) ให้ผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึ งประโยชน์ของตัวสับปะรด เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจและหันมาซื้ อ
สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ)
ผลการสารวจสายพันธุ์สับปะรดทีเ่ ลือกซื้อเป็ นอันดับแรกหลังจากได้ ชิมสั บปะรดสายพันธุ์
หอมสุ วรรณ
ในการศึกษาถึงสับปะรดที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อเป็ นอันดับแรกหลังจากที่ได้ให้ผบู ้ ริ โภคได้ชิมสับปะรด
สายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเพิ่มการผลิตสายพันธุ์สับปะรดสายพันธุ์น้ ีให้มี
จาหน่ายมากขึ้นตามท้องตลาด และเพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคจะหันมานิยมสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอม
สุ วรรณ) มากขึ้นหรื อไม่ตามที่ผวู ้ จิ ยั จะศึกษา จึงได้ผลดังนี้
จากการสารวจกลุ่มประชากรตัวอย่างผูบ้ ริ โภค จานวนทั้งหมด 150 คน เกี่ยวกับสายพันธุ์สับปะรด
ที่จะเลือกซื้ อเป็ นอันดับแรกหลังชิ มสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อสับปะรดสาย
พันธุ์หอมสุ วรรณเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 94 คน คิดเป็ นร้อยละ62.70 และผูท้ ี่ไม่เลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์
หอมสุ วรรณเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อสับปะรด
สายพันธุ์ภูแลเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30และผูท้ ี่ไม่เลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ภู
แลเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.70ถัดมาผูท้ ี่ เลื อกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ ศรี ราชาเป็ น
อันดับแรกทั้งหมด 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.70และผูท้ ี่ไม่เลื อกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ ศรี ราชาเป็ นอันดับ
แรกทั้งหมด 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.30ผูท้ ี่เลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00และผูท้ ี่ไม่เลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 141 คน คิด
เป็ นร้อยละ 94.00ผูท้ ี่เลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.70และ
ผูท้ ี่ ไม่เลื อกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตเป็ นอันดับแรกทั้งหมด 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.30ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ผลการสารวจสายพันธุ์สับปะรดที่เลือกซื้ อเป็ นอันดับแรกหลังจากชิ มสับปะรดสายพันธุ์ หอม
สุ วรรณ
รายการ
จานวน
เลือกซื้อ
ไม่ เลือกซื้อ
(คน)

(คน)

(คน)

สับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย

150

9
(6.00)

141
(94.00)

สับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชา

150

22
(14.70)

128
(85.30)

สับปะรดสายพันธุ์ภูแล

150

56
(37.30)

94
(62.70)

สับปะรดสายพันธุ์นางแล

150

3
(2.00)

147
(89.00)

สับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต

150

7
(4.70)

143
(95.30)

สับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ

150

54

56

(62.70)

(37.30)

3

147

(2.00)

(98.00)

อื่นๆ

150

จากตารางที่ 15 พบว่าผูบ้ ริ โภคหันมาเลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ) มากที่สุด
เมื่อเทียบกับสับปะรดที่ใช้ในการทดสอบครั้ งนี้ คือสับปะรดสายพันธุ์ศรี ราชาและสับปะรดสายพันธุ์
ภูเก็ต ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสามารถนาผลที่
ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาคการเกษตรในข้างหน้า
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ความเต็มใจจ่ ายของสั บปะรดแต่ ละสายพันธุ์
ความเต็มใจจ่ าย
ความเต็ม ใจจ่ า ยเฉลี่ ย ของสั บ ปะรดสายพันธุ์ ต่า งๆ ในกลุ่ ม ผูท้ ดสอบพบว่า มี ค วาม
เต็มใจจ่ายต่อสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) สู งสุ ดเฉลี่ย 42.57 รองลงมาคือสับปะรดสายพันธุ์
ศรี ราชามีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 34.87 และสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 31.19 และเมื่อ
นาคะแนนความเต็มใจจ่ายมาทาการวิเคราะห์ ANOVA พบว่าสับปะรดทั้งสาม สายพันธุ์มีผลต่อความ
เต็ ม ใจจ่ า ยอย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มัน่ 99% โดยมี ค่ า F-Test เท่ า กับ 21.804 ซึ่ ง สรุ ป ได้ว่า
คุณลักษณะในด้านต่างๆของสับปะรดแต่ละสายพันธุ์โดยเฉพาะสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ)
มีผลโดยตรงต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภค อาทิเช่น ด้านรู ปลักษณ์ภายนอก และรสชาติภายในรวมถึง
สรรพคุณที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสับปะรดสายพันธุ์น้ ี ตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16ความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคต่อสับปะรด
สายพันธุ์

ความเต็มใจจ่ ายเฉลีย่ (บาท)

การทดสอบสมมติฐาน

n=150

F

Sig

สายพันธุ์ศรี ราชา

34.87

21.804

0.000

สายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ)

42.57

สายพันธุ์ภูเก็ต

31.19
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสั บปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณ

จากการสารวจปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่ผูว้ ิจยั จะได้ทราบถึ งความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคว่าปั จจัยในแต่ละด้านมีปัจจัยด้านไหนบ้างที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อและเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยในการวิเคราะห์ปัจจัยทางที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทางผูว้ ิจยั
ได้ให้วธิ ี วเิ คราะห์ช่วงคะแนนโดยใช้หลักการ Likert Scale จึงได้ผลดังนี้
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จากการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ระดับ
ความสาคัญมากต่อปั จจัยทางด้าน มีป้ายบอกราคา มีป้ายระบุสายพันธุ์และสรรพคุณ สับปะรดมี สี
เหลืองทองชัดเจน และมีป้ายระบุรสชาติ เช่ น หวาน ไม่เปรี้ ยวและไม่กดั ลิ้น ตามลาดับ ต่อมาปั จจัยที่มี
ผลในการตัดสิ นใจระดับปานกลางของผูบ้ ริ โภคคื อ มี ป้ายชื่ อบริ ษทั และแหล่ งที่ ปลู กชัดเจน มีบรรจุ
ภัณฑ์เป็ นกล่องสวยงาม และมีการทดลองชิมตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ปัจจัย

ผู้บริโภคให้ ความสาคัญต่ อปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อ (n=150)

ค่ าเฉลีย่

ระดับ
ความสาคัญ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

มีป้ายบอกราคา
มีป้ายระบุชื่อสายพันธุ์และ
สรรพคุณ
มีป้ายบอกชื่อบริ ษทั และแหล่งที่
ปลูกชัดเจน

132

17

1

2.87

มาก

76

63

11

2.43

มาก

26

75

49

1.84

ปานกลาง

มีบรรจุภณั ฑ์เป็ นกล่องสวยงาม

48

68

34

2.09

ปานกลาง

สับปะรดมีสีเหลืองทองชัดเจน
มีป้ายระบุรสชาติเช่น หวาน ไม่
เปรี้ ยวและไม่กดั ลิ้น

99

45

6

2.62

มาก

76

68

6

2.46

มาก

มีการโฆษณาและจัดแสดงสิ นค้า

36

95

19

2.11

ปานกลาง

มีการทดลองชิม

108

36

6

2.68

มาก

มีการรี ววิ ในเว็บไซต์

24

82

44

1.86

ปานกลาง

สามารถสัง่ ซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต

20

74

56

1.76

ปานกลาง

จากตารางที่ 17 สามารถทาให้ทราบผลได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจและทราบถึงปั จจัยในด้าน
ต่ า งๆที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ผู ้วิ จ ัย ได้ น าข้อ มู ล ต่ า งๆเหล่ า นี้ ไปส่ ง เสริ มและบอกถึ ง
ความสาคัญให้แก่เกษตรกร และผูค้ า้ สับปะรดได้เข้าใจถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ

บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
จากการศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาชนิ ดของสายพันธุ์ของสับปะรดที่มีความ
แตกต่างกันและมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคอย่างไร อีกทั้งยังศึกษา
ถึ ง ความยิน ดี จ่า ยของผู บ้ ริ โภคที่ มี ต่อสั บ ปะรดสายพัน ธุ์ ต่ า งๆ ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ใ ช้ก าร
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิเคราะห์ โดยมี จานวนผูบ้ ริ โภคที่ ร่วมทดสอบ
ทั้งหมด 150 คน อีกทั้งการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ได้ให้ผบู ้ ริ โภคทั้ง 150 คน ทาการทดลองโดยการชม
ถึงรู ปลักษณ์ภายนอกของสับปะรดเช่ น รู ปร่ าง และสี ของสับปะรด จากนั้นจึงทาการชิ มสับปะรด
เพื่อให้ได้รับรู ้ถึงรสชาติและเนื้ อสัมผัสของสับปะรดในสายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบ หลังจากนั้นได้ให้ผู ้
ทดลองทั้ง 150 คน ลงคะแนนความชอบในด้านรู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสัม ผัส และความชอบ
โดยรวมหลัง จากได้ช มและชิ ม สั บปะรด ซึ่ ง ในการวิเคราะห์ ผลจากการท างานวิจยั ในครั้ ง นี้ ไ ด้
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติโดยใช้ SPSS สาหรับค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Individual
t-test และ ANOVA
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปและลักษณะประชาการศาสตร์ ในเขตุกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นช่ วงระหว่าง 10-20 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
สถานะภาพโสด อาชี พนักเรี ยนและนักศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ ากว่า 15,000 บาท ซึ่ งผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่างๆสรุ ปได้ดงั นี้
ความชอบทางประสาทสัมผัสละความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภคสับปะรดสายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ)
1.คะแนนความชอบเฉลี่ ยของสับปะรดสายพันธุ์ MD-2(หอมสุ วรรณ) มี คะแนนความชอบสู งกว่า
สับปะรดสายพันธุ์ ศรี ราชาและสั บปะรดสายพันธุ์ ภูเก็ต ทั้งในด้านรู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสั มผัส และ
ความชอบโดยรวม
2. สับปะรดสายพันธุ์MD-2(หอมสุ วรรณ) มีความเด่นกว่าสับปะรดสายพันธุ์อื่นๆในเรื่ องคุณลักษณะ
ทั้งด้านรู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
3. สายพันธุ์สับปะรดมีผลต่อความตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสับปะรด
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภค
ต่อสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ในเขตกรุ งเทพมหานคร และทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากการทดสอบความชอบทางประสาทสั ม ผัส ท าให้ ท ราบว่า กลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคชอบถึ ง
รู ปลักษณ์ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมของสับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ)
ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ มให้มีการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เพื่อที่จะได้ทวั่ ถึงผูบ้ ริ โภคในทุกพื้นที่และ
สามารถทาให้เป็ นสิ นค้าเกษตรของประเทศได้รวมถึ งส่ งออกสับปะรดที่เป็ นผลสดไปขายยังตลาด
ต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศและเกษตรกร
2. ผูค้ า้ ควรขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งได้แก่กลุ่มลูกค้าที่บริ โภคสับปะรดสายพันธุ์MD-2
(หอมสุ วรรณ) อยูเ่ ดิมให้เพิ่มมากขึ้น และกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้บริ โภคอยูเ่ ดิมให้หนั มาบริ โภคสับปะรด
สายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) โดยทาการสารวจและพัฒนาสิ นค้าให้เป็ นที่น่าสนใจ พร้อมทาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่ผูบ้ ริ โภค และอาจทาการส่ งเสริ มการขายช่ วงโปรโมชัน่ โดยปรับลด
ราคาสิ นค้า เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มาขึ้น
3. ผูค้ า้ ควรมีการส่ งเสริ มและให้ความรู ้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของสับปะรดMD-2และสับปะรด
หอมสุ วรรณ ว่าเป็ นสับปะรดสายพันธุ์ เดี ยวกันรวมทั้งบอกถึ งประโยชน์และสรรพคุ ณต่างๆของ
สับปะรดสายพันธุ์น้ ีให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้และหันมาเลือกซื้ อสับปะรดสายพันธุ์น้ ีให้มากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปผูศ้ ึกษาควรมีวิธีทดสอบที่เพิ่มขึ้นและแตกต่างจากงานวิจยั นี้ อาทิ
เช่น การวางสลับตาแหน่งของผลสับปะรดในการทดสอบด้านการชม การวางสลับตาแหน่งของเนื้ อ
สับปะรดในการทดสอบด้านการชิ ม เพื่อวิเคราะห์ว่าตาแหน่ งที่แตกต่างกันจะมี ผลที่เหมื อนหรื อ
แตกต่ า งกับ ผลการวิ จ ัย ในครั้ งที่ ผ่า นมาหรื อ ไม่ ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการวิจ ัย ที่ ห ลากหลายและใช้
ประกอบเป็ นข้อมูลสาหรับการศึกษาที่เป็ นประโยชน์แก่ เกษตรกร ผูค้ า้ และผูป้ ระกอบการสาหรับ
สับปะรดสายพันธุ์MD-2 (หอมสุ วรรณ) ในอนาคตต่อไป
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ตัวอย่างที่ .................
แบบสอบถาม
เรื่ อง ความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภคต่อสับปะรดพันธุ์ MD-2
คาชี้แจง : แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 ความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภค
แบบสอบถามนี้จดั ทาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ภาควิชาธุ รกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นจึงใคร่ ขอความกรุ ณา
ให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง และขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ในความร่ วมมือทุกท่านสาหรับ
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็ นอย่างสู ง

คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงใน  และเติมคาลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ
ท่าน มากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 11 – 20 ปี

 21 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

 40 ปี ขึ้นไป

2. อายุ
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3. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษา

 ปริ ญญาตรี

 สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. สถานะภาพ
 โสด

 สมรส

 นักเรี ยน/นักศึกษา

 พนักงานบริ ษทั เอกชน

 ข้าราชการ/พนักงานราชการ

 ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว

 แม่บา้ น/พ่อบ้าน

 อื่นๆ......................

5. อาชีพ

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่า 15,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท

 15,000 – 30,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ความชอบทางประสาทสั มผัสของผู้บริโภค
คาชี้แจง : ใส่ ตวั เลขตามลาดับความชอบจาก 1 ถึง 5 โดยที่
5 = ชอบมากที่สุด
4 = ชอบปานกลาง
3 = เฉยๆ
2 = ไม่ชอบปานกลาง
1 = ไม่ชอบ
ปัจจัยความชอบ
สับปะรด

ลูก
1

สับปะรด
ลูก
2

ลูก
3

รู ปลักษณ์ของ
สับปะรด
สี ของสับปะรด
รสชาติของ
สับปะรด
เนื้อสัมผัสของ
สับปะรด
ระดับความชอบ
โดยรวม
7. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สับปะรดลูกที่  เป็ นสับปะรดสายพันธุ์อะไร...............................
8. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สับปะรดลูกที่  เป็ นสับปะรดสายพันธุ์อะไร ..............................
9. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สับปะรดลูกที่  เป็ นสับปะรดสายพันธุ์อะไร ..............................
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ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมและความยินดีจ่ายของผู้บริโภค
7. หากเปรี ยบเทียบสับปะรดลูกที่    ท่านคิดว่าจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ หมายเลขใดเป็ นอันดับแรก
.........................................................................................................................................................................................
8. หากเปรี ยบเทียบสับปะรดลูกที่    จากที่ท่านได้ชิม ท่าคิดว่าชอบเนื้อสัมผัสหมายเลขใดมาก
ที่สุด
..................................................................................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่า ยินดีจ่ายสับปะรดลูกที่  ราคา ..................... บาท/ลูก
10. ท่านคิดว่า ยินดีจ่ายสับปะรดลูกที่  ราคา ..................... บาท/ลูก
11. ท่านคิดว่า ยินดีจ่ายสับปะรดลูกที่  ราคา ...................... บาท/ลูก
12. ท่านเคยได้ยนิ ชื่อพันธุ์ของสับปะรดสายพันธุ์ไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 ปัตตาเวีย

 ศรี ราชา

 ภูแล

 MD-2

 นางแล

 ภูเก็ต

 หอมสุ วรรณ

อินทรชิต

 สวี

 ห้วยมุ่น

 ตลาดสี ทอง
13. โดยปกติท่านซื้ อสับปะรดที่ไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 ตลาดสด

 ซุ ปเปอร์ มาเก็ต/ห้างสรรพสิ นค้า

 รถเข็นผลไม้

 โรงอาหารในสถานที่ต่างๆ

 อื่นๆโปรดระบุ ......................................................
14. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สับปะรดสายพันธุ์MD-2คือสายพันธุ์เดียวกันกับหอมสุ วรรณ
 ทราบ

 ไม่ทราบ
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15. ท่านรู ้จกั สับปะรดพันธุ์หอมสุ วรรณหรื อไม่ (หากรู ้โปรดตอบข้อที่ 16 หากไม่รู้ขา้ มไปตอบข้อที่17)
 รู ้

 ไม่รู้

16. หากท่านรู ้จกั สับปะรดพันธุ์หอมสุ วรรณท่านซื้ อจากที่ไหน
 ตลาดสด

 Topsupermarker

 ห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน

 อื่นๆ ......................................

17. จากที่ท่านได้ชิมสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณท่านคิดว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับสับปะรด
สายพันธุ์อื่นบ้าง
 รสชาติหวานฉ่ า

 รสชาติหวานอมเปรี้ ยว

 หวานกรอบ

 ไม่กดั ลิ้นเมื่อทาน

 มีวติ ามินซี มากกว่า 4 เท่า

 ไม่แตกต่าง

 อื่นๆ โปรดระบุ .........................
18. หลังจากที่ได้ชิมสับปะรดสายพันธุ์หอมสุ วรรณแล้วหากมีสับปะรดให้ท่านเลือกซื้ อ สายพันธุ์
ไหนที่ท่านจะเลือกซื้ อเป็ นอับดับแรก
 ปัตตาเวีย

 ศรี ราชา

 ภูแล

 MD-2

 นางแล

 ภูเก็ต

 หอมสุ วรรณ

อื่นๆ โปรดระบุ ..........................

19. โปรดระบุสาเหตุที่ท่านเลือซื้ อสับปะรดสายพันธุ์น้ นั เป็ นอันดับแรก
.............................................................................................................................................................
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20. ระดับความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของท่าน
มาก
1. มีป้ายบอกราคา
2. มีป้ายระบุชื่อพันธุ์และสรรพคุณ
3. มีป้ายบอกชื่อบริ ษทั /แหล่งปลูกที่ชดั เจน
4. บรรจุภณั ฑ์เป็ นกล่องที่สวยงาม
5. สับปะรดมีสีเหลืองทองที่ชดั เจน
6. มีป้ายระบุรสชาติ เช่น หวาน ไม่เปรี้ ยวและไม่กดั ลิ้น
7. มีการโฆษณา/จัดแสดงสิ นค้า
8. มีการทดลองชิม
9. มีการรี ววิ ใน เว็บไซต์ ต่างๆ
10. สามารถสั่งซื้ อได้ทางอินเตอร์ เน็ต

ปานกลาง

น้อย
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