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ปัจจุบนั เทรนด์อาหารสุขภาพกาลังมาแรงในชีวิตคนเมืองและเริ่ มตื่นตัวในการเลือกกินหรื อเลือก
บริ โภค เห็ดแครงจึงถือเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ทดแทนโปรตีนจากเนื้ อสัตว์ได้ แต่ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ยงั ไม่รู้จกั เห็ดแครง การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพของเห็ดแครง เปรี ยบเทียบ
ความชอบ 5 คุณ ลักษณะ และความยิน ดีจ่ายในการซื้อเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพฯ
จานวน 154 ราย โดยการแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม คือ ระหว่างกลุ่มที่ 1) ไม่รับรู ้ขอ้ มูลของเห็ดแครง กลุ่มที่ 2)
ไม่รับรู ้ขอ้ มูลของเห็ดแครงและบอกข้อมูลของเห็ดแครงให้รู้หลังถามความยินดีจ่ายครั้งแรก และกลุ่มที่ 3)
รู ้ขอ้ มูลของเห็ดแครง
จากการศึก ษาพบว่า ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คุ ณลัก ษณะ ผูบ้ ริ โภคให้ค ะแนน
ความชอบต่อเห็ดแครงต้มสุกด้านเนื้อสัมผัสมากที่สุด ความยินดีจ่ายเห็ดแครงแห้ง 25 กรัม ของผูท้ ดสอบ
กลุ่มที่ 2 พบว่า เมื่อรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงแล้วยินดีจ่ายเงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 27.88 บาท
ดั้งนั้น ควรมีก ารติ ด ฉลากข้อมูลคุ ณ ประโยชย์ต่างๆของเห็ ด แครงบนบรรจุ ภ ัณ ฑ์ หรื อการให้
ความรู ้ ด ้านโภชนาการผ่านทางโบว์ชัวร์ เพราะจากการสารวจผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ จะเห็ น ได้ชัด ว่า เมื่อ
ผูบ้ ริ โภครับรู ้คุณประโยชน์ของเห็ดแครงแล้วมีความยินดีจ่ายเงินซื้อมากขึ้น
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Nowadays, A healthy food is being a trendy in an urban lifestyle also evolution of conscious in
selecting food and eating way. A Common Split Gill Mushroom is one of alternative choice for protein
in state of protein from meat. But currently most of consumer not recognize the Common Split Gill
Mushroom widely. This Research aimed to studying in quality perception of Common Split Gill
Mushroom, comparing with 5 preference attributes and willingness to pay for Split Gill Mushroom of
154 vegetarian consumers in Bangkok., Divided in to 3 groups. The first group is “Do not have any
information about Common Split Gill Mushroom”, the second group is also “Do not recognize about
Common Split Gill but the interviewer will let them know the benefit after the first group bidding” and
the third group is “Recognizing in benefit of Split Gill Mushroom”.
The result show that from 5 attributes of sensory test, Consumer give a high preference rate of
texture in boiling Common Split Gill Mushroom. And Willingness to Pay of dirt Common Split Gill
Mushroom for 25 g. in second group found that after recognize the benefit of Common Split Gill
Mushroom, the average of willing to pay is higher to 27.88 Baht.
Therefore, there should be labeling information about various benefits of the spit grill
mushrooms on the packaging or providing nutrition knowledge through the brochure because following
this vegetarian research really show that after consumers perceive the benefits of spit grill mushrooms,
they are willing to pay more.
___________________________ ________________________________________ ___ / ___ / ___
Student’s signature
Independent Study Advisor’s signature
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ต่างๆ ในการดาเนินการวิจยั เพือ่ ให้สาเร็ จการศึกษาเป็ นอย่างดี รวมทั้งขอขอบพระคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้
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ผิดพลาดที่เกิดขึ้นผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับแต่เพียงผูเ้ ดียว
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1

บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของปัญหำ
จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรรวมถึงการขยายตัวของเมืองใหญ่ และการใช้ชีวิตบนโลก
ดิจิตอลที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ วผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ทาให้คนเมืองเริ่ มหันมา
ใส่ใจสุ ขภาพมากขึ้น ปั จจุบนั เทรนด์อาหารสุขภาพกาลังมาแรงในชีวิตคนเมือง จากผลการวิจยั ของ มิน
เทล บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการวิจยั ตลาดได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูบ้ ริ โภคไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน ที่มี
อายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึ้นไป และอาศัยอยูใ่ นเมืองพบว่ า 79% ต้องการมีโภชนาการที่ดีข้ ึนในปี 2018 อีก 76%
อยากมีชีวิตที่ สมดุล และ 73% หันมาออกกาลังกายเพิ่มขึ้น จากผลการสารวจพบว่าคนไทย 48% เริ่ ม
ตื่น ตัว ในการกิ น และหัน มาปฏิวตั ิ ก ารกิ น รวมถึงการตั้งเป้ าหมายในอีก 12 เดื อนข้างหน้า จะต้องมี
สุ ขภาพที่ ดี ข้ ึ น โดย 90% ของผูบ้ ริ โ ภคกลุ่มนี้ หัน มาทานผัก และผลไม้ต่ างๆให้มากขึ้ น ลดการทาน
เนื้ อสัตว์และตั้งเป้ าหมายการทานอาหารมังสวิรัติที่เลือกบริ โภคโปรตี นจากผัก ใบเขียว ถัว่ แทนการ
บริ โภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ หรื อไข่ (Ratirita, 2018) การเลือกทานโปรตีนจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์
สามารถป้ อ งกัน ปั ญ หาของโรคต่ า งๆได้ เช่ น โคเลสเตอรอลสู ง เส้น เลือ ดในสมองตี บ โรคอ้ว น
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ ท้องผูก และโรคถุงผนังลาไส้อกั เสบ พบว่าเชื้อโรคที่เป็ นอันตราย
ถึงชีวิตมของนุษย์ส่วนมากมักแขวงมากับเนื้อสัตว์ที่บริ โภคเข้าสู่ร่างกาย เช่น เนื้อวัวบดและนมที่ไม่ผา่ น
การพาสเจอไรซ์ พบเชื้ ออีโ คไล (E. Coli) สัต ว์ปีกเป็ นพาหะเชื้ อซัลโมเนลลา (Salmonella) และคัม ไพโลแบกเตอร์ (Campylobacter) สัตว์น้ ามีเปลือกแข็งเป็ นสาเหตุการติดเชื้อไวบริ โอ วัลนิ ฟิคัส (Vibrio
vulnificus) จึงกล่าวได้ว่า เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และอาหารทะเลมีแนวโน้มสาหรับเชื้อโรคที่เกิดจากอาหาร
มากที่สุด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสารอาหารประเภทโปรตีนและไขมัน
โดยเฉพาะโปรตีนและไขมันที่มาจากเนื้อ นม และไข่ นักโภชนาการให้คาแนะนาบริ โภคโปรตีนมากถึง
120-160 กรั ม ต่ อวัน การสร้ างความเชื่ อที่ ว่ าต้อ งทานเนื้ อทานไข่ ท านนมเยอะๆ จะท าให้ร่ างกาย
เจริ ญเติบโตแข็งแรงเป็ นเรื่ องที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องเสมอไป นักโภชนาการจากสถาบันโภชนาการ
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มนุษย์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รายงานว่า ร่ างกายมนุษย์ตอ้ งการโปรตีนมากที่สุดเพียง 56 กรัมต่อวัน ใน
เพศชาย และ 46 กรัมต่อวัน ในเพศหญิ ง โปรตีนที่ได้จากเนื้ อ นม และไข่จะย่อยยากหากบริ โภคมาก
เกินไปจะทาให้แก่เร็ วเพราะระบบย่อยอาหารจะทางานหนัก และการย่อยต้องใช้วิตามินบี 6 ส่ งผลให้
ร่ างกายขาดวิตามินบี รวมถึงแร่ ธาตุแคลเซียม เหล็ก สังกะสี ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม (นิพิท จินดานุ
กุล, 2548) การบริ โภคอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์มกั นิยมเรี ยกอาหารประเภทนี้ว่า “อาหารเจ และอาหาร
มังสวิรัติ” ที่เน้นทานผัก ผลไม้ ธัญพืชขัดสี น้อย พืชฝักถัว่ นัท และเมล็ดพืช ที่มาจากธรรมชาติปลอด
สารเคมีป้องกัน กาจัดศัต รู พืชต่ างๆ ที่เป็ นอัน ตรายต่อผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคที่ เลี่ยงทานเนื้ อสัต ว์แต่
ร่ างกายยังคงต้องการโปรตีนที่เพียงพอในการดาเนินชีวิตประจาวันนั้น พืชที่ให้โปรตีนสูงและผูบ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่เลือกทานมาจากถัว่ เมล็ดแห้ง แต่ยงั มีกลุ่ม Fungi หลายชนิ ดที่ให้โปรตีนสูงกว่าผักทัว่ ไป อีก
ทั้งมีสรรพคุณทางยาช่วยป้องกันและรักษาโรค รู ้จกั กันในชื่อของ “เห็ด” นัน่ เอง
เห็ ดเป็ นสิ่ งมีชีวิต ในตระกูลรา (fungi) สามารถเจริ ญเติ บโตได้ในที่ ไม่มีแสง และมีความชื่ น
พอดี อาศัยอาหารจากเศษไม้ เศษฟาง ที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เห็ดต่างจากผักและผลไม้ตรงที่ไม่
ต้องอาศัยแสงปรุ งอาหารเพื่อการเจริ ญเติบโต แค่ ว างทิ้ งไว้ในที่ สลัว และมีค วามชื่ น ก็สามารถโตได้
ปัจจุบนั มีการเพาะเห็ดเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้นทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมียอดผลิตรวม 120,000
ตันต่อปี ได้แก่ เห็ดฟาง 55% เห็ดสกุลนางรม 20% เห็ดหู หนู 12% เห็ดหอม 3% และเห็ดเข็มทอง เห็ ด
ลม เห็ดแครง อื่นๆ 10% โดยคุณค่าทางโภชนาการเห็ดต่อน้ าหนัก 100 กรัม จะมีส่วนประกอบของแร่
ธาตุสารอาหารและวิตามินต่างๆ ดังตารางที่ 1 โดยจะเปรี ยบเทียบปริ มาณการให้พลังงาน และโปรตีน
เป็ นหลัก
ตารางที่ 1 คุณค่าทางอาหารของเห็ดต่อน้ าหนัก 100 กรัม
ชนิดของเห็ด
เห็ดแครง
(กิโลแคลอรี่ ) 126.74
ให้พลังงาน
(กรัม)
6.77
โปรตีน
(กรัม)
0.19
ไขมัน
27.74
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)

เห็ดโคน
48.72
6.27
5.28

เห็ดฟาง
35
3.2
0.2
5

เห็ดนางฟ้า
35
2.3
0.3
5.7

เห็ดนางรม
30
2.1
0.3
4.8
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางอาหารของเห็ดต่อน้ าหนัก 100 กรัม (ต่อ)
ชนิดของเห็ด
เห็ดแครง เห็ดโคน
เส้นใย
(กรัม)
3.35
1.96
ธาตุเหล็ก
(มิลลิกรัม)
3.96
ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม)
181.98
135.11
แคลเซียม
(มิลลิกรัม)
17.73
8.64
วิตามินบี1
(มิลลิกรัม)
1.1
0.095
วิตามินบี2
(มิลลิกรัม)
0.6
0.5
วิตามินซี
(มิลลิกรัม)
ไนอะซิน
(มิลลิกรัม)
2.5
ที่มา : ผัก 333 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน, 2548

เห็ดฟาง

เห็ดนางฟ้า

เห็ดนางรม

1.1
18
8

0.3
61
4

7
3

21
2.7

2.5

จากตารางที่ 1 เห็ ด ที่ ให้พลังงานและโปรตี น มากที่ สุ ด คือ เห็ ด แครง เห็ ด โคน เห็ ด ฟาง เห็ ด
นางฟ้า และเห็ดนางรม ตามลาดับ คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดต่อ 1 หน่วยบริ โภค 100 กรัม เห็ดแครง
ให้โปรตีน 6.77 กรัม พลังงาน 126.74 กิโลแคลอรี่ เห็ดโคน ให้โปรตีน 6.27 กรัม พลังงาน 48.72 กิโล
แคลอรี่ เห็ดฟาง ให้โปรตีน 3.2 กรัม พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ เห็ดนางฟ้า ให้โปรตีน 2.3 กรัม พลังงาน
35 กิโลแคลอรี่ และเห็ดนางรม ให้โปรตีน 2.1 กรัม พลังงาน 30 กิโลแคลอรี่
จะเห็นได้ว่าเห็ดแครง (Spilt gill) ให้ปริ มาณโปรตีนและพลังานสู งสุ ดต่อ 1 หน่ วยบริ โภค แต่
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่รู้จกั และรับรู ้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงเท่าที่ควร แต่เห็ด
แครงกลับได้รับความนิยมในต่างประเทศ ที่นาไปบริ โภคโดยตรง และทาเป็ นส่วนผสมของยาร่ วมรักษา
มะเร็ งปอดที่รักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ มะเร็ งมดลูก และมะเร็ งกระเพาะอาหาร โดยนาไปพัฒนาเป็ นยา
ฉี ดเข้ากล้ามเนื้ อและฉี ดใต้ผิวหนัง มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิ ด สารออกฤทธิ์ ทางชีว ภาพที่
สาคัญและมีคุ ณสมบัติเด่น คื อ สารประกอบ polysaccharide ชื่ อว่า Schizophyllan (1,3 β-glucan) ใน
ประเทศญี่ปุ่นใช้เป็ นยาต่อต้านเชื้อไวรัสและยับยั้งเซลมะเร็ งชนิ ด Sarcoma 180 และ Sarcoma 37
(นฤมล, 2557)

4

จากการสัมภาษณ์ ผปู ้ ระกอบการเห็ ดแครงในประเทศไทยเบื้องต้น พบว่าปั ญหาหลักๆ ของ
ผูป้ ระกอบการ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ในประเทศยังไม่ รู้จ ัก และไม่ รู้คุ ณ ประโยชน์ ข องเห็ ด แครง
เนื่ องจากขาดการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ถึงการมีอยู่และคุ ณ ประโยชน์ ต่ างๆ ของเห็ ดแครง ซึ่ งเป็ น
ปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการทาการตลาดในประเทศของผูป้ ระกอบการ ด้วยคุณประโยชน์ต่างๆ
ของเห็ดแครงที่สามารถทานทดแทน หรื อเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ลดการทานหรื อไม่ทาน
โปรตีนจากเนื้อสัตว์และไข่ได้ ซึ่งปัจจุบนั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่ทานเนื้ อสัตว์เริ่ มมีมากขึ้นในประเทศไทย
ตามการตื่นตัวของกระแสรักสุขภาพ การมีชีวิตและสมดุลชีวิตที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยเหตุผลนี้
จึงเป็ นที่มาของการศึกษาการรับรู ้คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ และ
การทดสอบทางประสาทสัมผัสในคุณลักษณะ 5 ด้าน ด้วยเห็ดแครงที่มผี ลต่อความชอบของผูบ้ ริ โภค
และส่ งผลต่อความยินดีจะจ่ายเงินซื้อเห็ดแครง เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการในการวางแผน
การตลาดให้เข้ากับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพฯ
2. เพือ่ ศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพฯ
3. เพือ่ ศึกษาความยินดีจ่ายในการซื้อเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพฯ
ขอบเขตกำรวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ จะทาการสารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพฯ จานวน 150 ราย ด้วยแบบสอบถามที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ร่ วมกับการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยเห็ดแครง และเมนูอาหารที่ทามาจากเห็ดแครง ใน
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อ และที่ ย งั ไม่ เคยซื้ อ เห็ ด แครง โดยจะเริ่ ม เก็ บ ข้อ มู ล ผูบ้ ริ โภคมังสวิ รั ติ เพื่ อ
ทาการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2562 และแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผูบ้ ริ โ ภคที่ ทดสอบทางประสาทสัมผัสก่อนการรั บรู ้ คุณ ภาพของเห็ ด แครง และถาม
ความยินดีจะจ่าย
2) กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ทดสอบทางประสาทสัมผัสก่อนการรับรู ้คุณภาพของเห็ดแครง และบอกให้
รับรู ้คุณภาพของเห็ดแครงหลังจากถามความยินดีจะจ่ายครั้งแรก
3) กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีก ารรับรู ้คุณ ภาพของเห็ ดแครงหลังการทดสอบทางประสาทสัมผัส และ
ถามความยินดีจะจ่าย
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
เป็ นแนวทางสาหรั บ ผูป้ ระกอบการที่ ได้รู้ถึงความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ ในด้าน
ลัก ษณะของผูบ้ ริ โ ภค ความชอบทางประสาทสัม ผัส ความยิน ดี จ่ ายในการซื้ อ เห็ ด แครง เพื่ อให้
ผูป้ ระกอบการน าไปวางแผนให้เข้ากับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎี
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ “การรับรู ้คุณภาพและความยินดีจ่ายในการซื้อเห็ดแครงของ
ผูบ้ ริ โ ภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยผูว้ ิจยั จะใช้แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่ เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกำรรับรู้ของผู้บริโภค
การรับรู ้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนเลือกการรับรู ้ จัดระเบียบ และ
แปลความหมายของสิ่งกระตุน้ ที่ได้รับให้เป็ นความหมายและภาพที่ติดอยู่ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความมต้องการ
ค่ านิ ย ม และความคาดหวังของผูบ้ ริ โ ภคแต่ ละคน ถึงแม้จ ะได้รับ สิ่ งกระตุ ้น จากสิ่ งเร้ าเดี ย วกัน ใน
สภาพแวดล้อมเหมือนกัน จะเลือกจัดการ และตีความหมายแตกต่างกันไป
ส่ วนประกอบของกำรรับรู้
1. การรู ้ สึ ก (Sensation) คื อ การตอบสนองในทัน ที เมื่อได้สัม ผัสสิ่ งกระตุ ้น ผ่านอวัย วะรั บ
ความรู ้สึก ได้แก่ ตา ลิ้น จมูก หู ผิวหนัง ซึ่งการรู ้สึกอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้หลายชนิ ด และขึ้นอยู่กบั
พลังงานที่เปลี่ยนแปลง
1.1 การรับ รู ้ต่ าที่ สุด ที่ รับ รู ้ได้ (Absolute threshold) หมายถึง การรั บรู ้ ระดับ ต่ าสุ ด ที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสได้เป็ นจุดที่แตกต่างระหว่างการรับรู ้บางอย่างกับการไม่รับรู ้อะไรเลย
1.2 ระดับ ต่ าสุ ด ของความแตกต่ าง (Differential threshold) หมายถึ ง การได้รั บ สิ่ ง
กระตุน้ ที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลง ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถระบุความต่างได้ เรี ยกว่าจุดที่สามารถสังเกต
ได้ (Just noticeable difference : JND)
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2. การรับรู ้ใต้จิตสานึ ก (Subliminal perception) คือ การรับรู ้โดยไม่รู้สึกตัวจากสิ่ งกระตุน้ ที่ มี
ระดับต่าแต่แรงพอที่จะทาให้เกิดการรับรู ้
วุฒิ สุ ขเจริ ญ (2555) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ่งกระตุน้ มากมายในแต่ละวัน แต่การรับรู ้ไม่ได้
เกิดขึ้นจากสิ่งกระตุน้ ที่เกิดจากปัจจัยนาเข้าด้านความรู ้สึกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากผลของปัจจัยนาเข้า
ความรู ้สึกที่เข้ามา แตกต่างกันสองสิ่งที่มีปฏิกิริยาแล้วเกิดการสร้างภาพขึ้น คือ การกระตุน้ ทางกายภาพ
(Physical stimuli) จากสภาพแวดล้อมภายนอก อีกปัจจัยหนึ่งได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากบุคคลในเชิงของการ
กาหนดขึ้นล่วงหน้า (Predisposition) คือ ความคลาดหวัง แรงจูงใจ และการเรี ยนรู ้ การรวมปั จจัยนาเข้า
ทั้งสองปัจจัยทาให้บุคคลสร้างภาพเฉพาะบุคคลขึ้นมา และเป็ นการอธิบายว่าทาไมคนสองคนถึงมองใน
สิ่งเดียวกันแต่รับรู ้ต่างกัน ได้แก่
1. การเลือ กการรั บ รู ้ (Perceptual selection) จิ ต ใต้ส านึ ก ของผูบ้ ริ โภคจะเลื อกสิ่ งที่
เหมาะสมที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับสิ่งกระตุน้ ต่างๆ
2. การจัดระเบียบการรับรู ้ (Perceptual organization) ตามกฎของ Gestalt ที่ได้รับการ
ยอมรับผูบ้ ริ โภคจะมองสิ่ งต่างๆ เป็ นภาพรวมในการจัดระเบียบมากกว่าการมองเป็ นส่ วนใด
ส่วนหนึ่ง หลักสาคัญได้แก่ ภาพและพื้น การรวมกลุ่ม และการเติมเต็ม
3. การแปลความหมายการรั บรู ้ (Perceptual interpretation) เกิ ด จากการแปลความ
ตีความจากสิ่งกระตุน้ ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ การตีความได้ถูกต้องขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ แรงจูงใจ
ในขณะนั้น ส่วนการแปลความ ตีความจากสิ่งกระตุน้ ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับผิดไปเกิดจาก สภาพทาง
กายภาพ (Physical appearances) การเหมารวม (Stereotype) สิ่ งกระตุ ้ น ที่ ไม่ เกี่ ยวข้ อ ง
(Irrelevant cues) ความประทั บ ใจครั้ งแรก (First impression) การด่ ว นสรุ ป (Jumping to
conclusions) และผลของการขยายวง (Halo effect)
ตำแหน่ งและกำรเปลีย่ นตำแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product positioning and repositioning)
วุฒิ สุ ข เจริ ญ (2555 อ้างถึง Kotler and Keller, 2009) ระบุ ว่าตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
หมายถึง ภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค โดยสร้างความแตกต่างที่เน้นคุณสมบัติบางประการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีก ว่าคู่แข่ ง และพยายามสร้ างภาพสิ น ค้าให้มีค วามมัน่ คง
สอดคล้องกับภาพที่อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย

8

ตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ตอ้ งสอดคล้องกับส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix) ที่ประกอบด้วย
4P คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Products) ราคา (price) ช่ อ งทางจัด จ าหน่ าย (place) และการส่ งเสริ มตลาด
(Promotion) โดยแบ่ งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) และกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Target market) ถึง
วางต าแหน่ งผลิต ภัณ ฑ์ ในแต่ ละกลุ่ม ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่ ง (Repositioning) ได้โดยมี
เหตุผล 2 ด้าน คือ 1) เหตุผลด้านการตอบสนองต่อตลาด และ 2) เหตุผลด้านการตอบสนองผูบ้ ริ โภค
กำรรับรู้ด้ำนรำคำ (Perceived price)
ผูบ้ ริ โภคมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า ผูจ้ ดั จาหน่ายต้องเข้าใจการรับรู ้ดา้ น
ราคาของผูบ้ ริ โภคในกรณี ต่างๆ ได้แก่ ราคาอ้างอิง (Reference price) เป็ นราคาที่อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค
ใช้เป็ นราคาเปรี ยบเทียบกับราคาที่ผจู ้ ดั จาหน่ายนาเสนอ และใช้เป็ นราคาในการตัดสินใจซื้อสินค้า
กำรรับรู้คุณภำพ (Perceived quality)
ผูบ้ ริ โภคตัดสินคุณภาพสินค้าโดยใช้ร่องรอย (Cues) ข้อมูลที่สมั พันธ์กบั สินค้านัน่ นาไปสู่การ
รับรู ้คุณภาพของสินค้า ได้แก่ 1) ร่ องรอยภายใน (Intrinsic cues) เป็ นคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้า
เช่น ขนาด สี กลิ่น เพื่อใช้ในการตัดสิ น เชิงเหตุเชิ งผล 2) ร่ องรอยภายนอก (Extrinsic cues) ในกรณี ที่
ผูบ้ ริ โภคไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านั้นมาก่อนก็จะใช้ร่องรอยภายนอกในการตัดสิ นใจคุณภาพ
สินค้า เช่น ราคา ผูผ้ ลิต แหล่งผลิตสินค้า
แนวคิดและทฤษฎีกำรประเมินทำงประสำทสัมผัส
การประเมินด้านประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) เป็ นกฎเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ใช้
เพื่อวัดวิเคระห์ผล และสรุ ปผลจากปฏิกิริยาต่างๆ ต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากความรู ้สึกของมนุ ษย์ในแง่
การมองเห็น การได้รับกลิน่ รสชาติ การสัมผัส และการได้ยนิ เป็ นต้น ผลของการประเมินทางด้านประ
สารทสั ม ผัส สามารถน ามาใช้ใ นการวิ เคราะห์ ก ารรั บ รู ้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ว่ ามี ค วามเป็ นเอกภาพ และมี
ความส าคัญ ต่ อ การยอมรั บ ของมนุ ษย์ไ ด้ (สถาบั น ของนั ก เทคโนโลยี ท างด้ า นอาหาร : IFT,
สหรัฐอเมริ กา)
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ไพโรจน์ วิริยจารี (2545) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของความรู ้สึก
อย่างมีเหตุผลต่อลักษณะที่ยอมรับได้บนพื้นฐานของความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการใช้งาน และตั้งอยู่
บนพื้ น ฐานของคุ ณ ภาพทางด้านประสาทสัม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ก าหนด มนุ ษ ย์ม ัก ใช้ก ารรั บ รู ้
คุ ณ ลัก ษณะผลิต ภัณ ฑ์หลายๆ อย่างเพื่ อการตัด สิ น ใจในการยอมรั บผลิต ภัณ ฑ์ โดยพิจ ารณาจาก 3
ลักษณะเบื้องต้น คือ ลักษณะที่ปรากฏ ลักษณะทางกายภาพ กลิ่นและรสชาติ ดังภาพที่ 1 จะสังเกตเห็น
เป็ นวงรอบนอก ส่วนลักษณะอื่นๆ เช่น ตาหนิ สี ขนาด รู ปร่ าง และความคงตัว จะปรากฏวงรอบใน สิ่ ง
แรกที่ผบู ้ ริ โภคจะคานึงถึงคือ การรับรู ้ทางปากซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของลักษณะเนื้ อสัมผัส ตามด้วยการดม
และการได้รับรสชาติ อย่างไรก็ตามการยอมรับผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายอาจจะเกิดจากผลของปั จจัยของ
ลักษณะที่ปรากฏ เช่น ตาหนิ ขนาด รู ปร่ าง เป็ นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในวงจร
ได้ถูกนามาพิจารณาอย่างครบถ้วนในการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสครั้งหนึ่งๆ

ภาพที่ 1 วงจรของ Kramer ในลักษณะต่างๆ ของอาหาร
ที่มา: ไพโรจน์ วิริยจารี (2545, น. 17)
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส เป็ นเครื่ องมือในเชิงการวิเคราะห์ความรู ้สึกของผูท้ ดสอบ
ชิมหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ค่าที่ ประเมินด้วยวิธีน้ ี ข้ ึน กับวัตถุประสงค์ ความถูก ต้องแม่น ยาของผูท้ ดสอบ
ความสามารถของผูท้ ดสอบชิมในการทดสอบแต่ละครั้ง ความมัน่ ใจในการทดสอบ ความสนใจของผู ้
ทดสอบชิม ตลอดจนอารมณ์ และลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบชิม ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสทั้งสิ้ น โดยทัว่ ไปผูท้ ดสอบชิมหรื อผูป้ ระเมินทางด้านประสาทสัมผัสสามารถจาแนกได้
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2 ประเภท คื อ ผูท้ ดสอบชิ ม ในระดับ ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร (Laboratory panel) และผูท้ ดสอบบริ โภค
(Consumer panel) (ไพโรจน์ วิริยจารี , 2545)
วิธีการประเมิน คุณ ภาพทางด้านประสาทสัมผัส ได้รับการพัฒนาเป็ นหลายวิธีที่แตกต่างกัน
มากมาย ผูท้ ดลองควรตระหนัก และพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละวิธี ไม่มีวิธีการทดสอบใดที่
สามารถใช้ได้ตลอดกาล ผูท้ าการทดลองจะต้องจาแนก และพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง
ข้อมูลที่ตอ้ งการได้รับจากการทดลองครั้งนั้นๆ เป็ นอย่างดี วิธีการประเมิน คุณภาพทางด้านประสาท
สัมผัสมีวิธีการใหญ่ๆ สามารถแบ่งออกได้ 3 วิธีการ ดังนี้
1. การทดสอบหาความแตกต่าง (Difference or discriminatory test ) ใช้ในการทดสอบหา
ความแตกต่างที่ปรากฏระหว่างผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่กาลังทดสอบ ผูท้ ดสอบชิมจะไม่ถูกอนุญาต
ให้ทดสอบตามความรู ้สึกของตนเองว่าชอบหรื อไม่ชอบผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่กาลังทดสอบนั้นๆ
2. การทดสอบในเชิงพรรณนาลักษณะผลิตภัณฑ์ ( Descriptive test ) ใช้ในการทดสอบเค้า
โครงธรรมชาติ ข องผลิตภัณ ฑ์ เช่น เค้าโครงทางด้านกลิ่น และเค้าโครงทางด้านลักษณะเนื้ อ
สัมผัส และความแตกต่าง เนื่องมาจากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง
3. การทดสอบความชอบหรื อความนิ ยม หรื อการทดสอบการยอมรั บ ( Preference or
acceptance tests) เป็ นวิธี ก ารที่ ว ดั ความชอบ หรื อวัด จากความชอบที่ ใกล้เคี ยงกับ ชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ที่กาลังทดสอบ วัดจากความรู ้ สึกส่วนตัวของผูท้ ดสอบชิม (เป็ นการวัดความชอบจาก
ความรู ้สึกส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีการฝึ กฝน (Untrained panels) หรื อว่ากล่าวล่วงหน้ า) ที่
ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่กาลังทดสอบ
วิธีกำรทดสอบด้ ำนประสำทสัมผัส
ไพโรจน์ วิ ริ ย จารี (2545. อ้างถึ ง Amerine et al, 1965) ระบุ ว่ าวิ ธี แ บบ Hedonic scaling ได้
นามาใช้ในการทดสอบประเภทการพรรณนารู ปร่ างลักษณะในการประเมินทางประสาทสัมผัส เป็ น
วิธีการทดสอบที่อา้ งถึงความพอใจทางจิตวิทยา และลาดับของความไม่พอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่งได้แสดง
ถึงว่าเป็ นวิธีจาเพาะของการลาดับสเกลเพื่อวัดสภาวะทางจิตวิทยาโดยตรง วิธีดงั กล่าวเป็ นการวัดการ
ยอมรับอย่างแท้จริ งจากปฏิกิริยาของผูบ้ ริ โภคในเทอมของระดับการชอบหรื อไม่ชอบของผลิตภัณฑ์ ที่
กาหนดให้ภายใต้สภาวะที่กาหนดไว้ ปฏิกิริยาของผูป้ ระเมินจะชี้ให้เห็นถึงคาที่พรรณนาบนสเกล
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คำวมยินดีที่จะจ่ำย (Willingness to Pay)
ความยิน ดี ที่ จ ะจ่ าย (Willingness to Pay : WTP) หมายถึง ความยิน ดี ห รื อ ความเต็ ม ใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่พร้อมจะจ่ายสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง ทั้งนี้ การที่ผบู ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ายค่ า
สินค้านั้นในราคาเท่าใดย่อมขึ้นอยูก่ บั การประเมินสิ นค้าหรื อบริ การนั้นของผูบ้ ริ โภค และขึ้นอยู่กบั ว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความสามารถที่จ่ายได้มากน้อยเพียงใด (ภราดร ปรี ดาศักดิ์, 2549)
การตั้งคาถามปลายเปิ ด (Opened – ended) เป็ นการวัดค่า WTP เชิงทัศนคติ กล่าวคือ เป็ นวิธีที่
ให้ผูบ้ ริ โ ภคประเมิน มู ลค่ าสิ น ค้าหรื อบริ ก ารด้ว ยตนเอง โดยการตั้งค าถามปลายเปิ ด เช่ น ถามว่ า
“ผูบ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อเห็ดแครงนี้เท่าไร” เมื่อผูบ้ ริ โภคระบุราคามาผูว้ ิจยั จะทาการบันทึกค่าเป็ น
ตัวแปร Y และบันทึกตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภคในรายงานค่าความยินดีที่จะ
จ่าย (ชนิตา และ รภัสสรณ์, 2555)
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งำนวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
รุ่ งนภา ดีพยุงศัก ดิ์ (2554) ศึก ษาการรับรู ้ การสื่ อสารตราสิ น ค้า เบทเทอร์ ฟู้ด ของผลิต ภัณ ฑ์
เนื้ อสั ต ว์แ ปรรู ป (ไส้ก รอก แฮม เบคอน เป็ นต้น ) ของกลุ่ ม บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลของกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์แปรรู ป ตาแหน่ งตราสิ น ค้า
เบทเทอร์ ฟู้ด การรับรู ้การสื่ อสารตราสิ น ค้าเบทเทอร์ ฟู้ด ผลของปั จจัยส่ วนบุคคลกับการรั บรู ้การสื่ อ
สารตราสิ นค้าเบทเทอร์ฟู้ด และความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่ งตราสิ นค้าเบทเทอร์ฟู้ดกับการรับรู ้การ
สื่ อสารตราสิ นค้าเบทเทอร์ ฟู้ด ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยใช้วิธีการ
กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 400 ราย ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ี่เคยซื้อสินค้าตราเบทเทอร์ฟ้ดู
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยูใ่ นช่วงอายุ 23 – 30 ปี สถานภาพโสด
จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท ในการรับรู ้ตาแหน่ งของตราสิ นค้าเบทเทอร์ ฟู้ดนั้น ให้ระดับความคิดเห็ นกับทุก ด้านใน
ระดับปานกลาง การรับรู ้การสื่อสารของตราสินค้าเบทเทอร์ฟู้ดนั้น ให้ระดับการรับรู ้นอ้ ยครั้ง บางครั้ง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้การสื่อสารของตรา
สิ น ค้าเบทเทอร์ ฟู้ด ยกเว้น ด้านสถานภาพ ความสัมพัน ธ์ระหว่างการสื่ อสารตราสิ น ค้ากับ การรับ รู ้
ตาแหน่ งตราสิ นค้าเบทเทอร์ฟู้ด พบว่า การสื่ อสารทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ตาแหน่งของตรา
สิ นค้าเบทเทอร์ ฟู้ด ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ควรใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดเพื่ อ ตอกย้ า ภาพลัก ษณ์ และต าแหน่ งตราสิ น ค้า ควบคู่ ไปกับ การสื่ อ สาร
ครอบคลุมทุกช่องทาง ซึ่งจะช่วยให้การรับรู ้ตาแหน่งตราสิ นค้าและการสื่ อสารตราสินค้าเบทเทอร์ ฟู้ด
ชัดเจนขึ้น
พงพัฒน์ สุขอาบใจ (2558) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและอิทธิพลของข้อมูลจากการโฆษณาที่มีผล
ต่อความชอบข้าวกล้องของผูบ้ ริ โภค โดยศึก ษาถึงปั จจัยส่ วนบุ ค คและอิทธิ พลของข้อมูลที่ มีผลต่ อ
ความชอบและความยิน ดี จ่ ายของข้าวกล้อง 4 พัน ธุ์ ที่ มีวางขายอยู่ในท้องตลาด และหาซื้ อได้ง่ายที่
ซุปเปอร์มาร์ เก็ต ได้แก่ ข้าวกล้องพันธุ์หอมมะลิ ข้าวกล้องพันธุ์หอมมะลิแดง ข้าวกล้องพันธุส์ ังข์หยด
และข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความชอบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ข้าวกล้อง 4 พันธุ์ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการรับทราบข้อมูลของข้าวกล้องแต่ละพันธุ์
รวมถึงการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความชอบของข้าวกล้องทั้ง 4 พันธุ์
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ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความชอบและความยินดีจ่ายของข้าวกล้องแต่ละพันธุไ์ ม่เท่ากัน
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่เป็ นพันธุ์ขา้ วที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด และอิทธิพลของข้อมูลการโฆษณาของ
ข้าวกล้องมีผลทาให้ผทู ้ ดสอบให้คะแนนความชอบและความยิน ดีจ่ายเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลที่
เพิ่มขึ้น โดยแต่ละพัน ธุ์มีการเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน ข้อมูลข้าวกล้องสังข์หยดมีอิทธิพลทาให้
ความชอบและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภคหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นสู งที่สุด การทดสอบปั จจัยส่ วน
บุคคลพบว่า ปั จจัยเรื่ องระดับรายได้ ระดับการศึก ษา และปั จจัยเรื่ องอาชีพมีค วามสัมพัน ธ์กบั ระดับ
ความชอบและความยินดีจ่ายของข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ และข้าวกล้องสังข์หยด
ของผูบ้ ริ โภค ในการทดสอบความชอบและความยินดีจ่ายของข้าวกล้องแต่ละพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กบั
ระดับของพฤติ ก รรมและทัศนคติ เกี่ ยวกับการบริ โภคข้าวกล้อง พบว่า อิทธิ พลของข้อมูลจากการ
โฆษณาของข้าวกล้องมีผลทาให้ระดับ ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับข้อมูลของข้าว
กล้องในระดับที่แตกต่างกัน
บุษบา บุญมา (2558) ศึกษาความชอบของผูบ้ ริ โภคไทยต่อข้าวหอมหุ งสุ กจากแหล่งต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการศึกษาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวหอมหอมเวียดนาม รวมทั้งเปรี ยบเทียบความแตกต่างความชอบของผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มที่ไม่รับรู ้
ข้อมูลของข้าว กับกลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูลของข้าว และศึกษาความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 กลุ่ม
ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่มที่ ไม่รับรู ้ข ้อมูลเป็ นกลุ่มที่ ให้ค ะแนนความชอบในคุ ณ ลักษณะด้าน
ต่างๆ ของข้าวหอมแต่ละชนิดในด้านสี ความเหนียว ความนุ่ม รสชาติ กลิ่น และความชอบโดยรวม ข้าว
ผกามะลิ ข้าวหอมอานาจ และข้าวหอมมะลิไทยนั้นไม่มีความแตกต่างกัน แต่ในด้านรู ปลักษณ์ ข้าวผกา
มะลิมีรูปลักษณ์ที่ดีกว่า แตกต่างจากข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมอานาจ ที่มีรูปลักษณ์เหมื อนกัน ส่ วน
ข้าวหอมเวียดนามและข้าวหอมพม่านั้น ข้าวทั้ง 2 ชนิดนี้แตกต่างกัน และต่างจากข้าวหอมชนิดอื่นๆใน
ทุกคุณลักษณะ ส่วนความยินดีจ่ายผูบ้ ริ โภคยินดีจะจ่ายข้าวผกามะลิสูงสุด รองลงมาเป็ นข้าวหอมอานาจ
ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมเวียดนาม และข้าวหอมพม่า
สาหรับกลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูล ผูบ้ ริ โภคชอบข้าวหอมมะลิไทยมากที่สุด และแตกต่างจากข้าวหอม
พันธุอ์ ื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ เห็นได้ว่า สาหรับคนไทยนั้นการมีตราข้าวหอมมะลิ หรื อการรับรู ้พนั ธุข์ า้ วที่
มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อระดับความชอบในเชิงบวกอย่างเห็นได้ชดั ส่วนข้า วผกามะลิ
ข้าวหอมเวียดนาม และข้าวหอมพม่า การรับรู ้ขอ้ มูลภูมิหลังมีผลต่อระดับความชอบเชิงลบ ส่ วนความ
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ยินดีจะจ่าย ผูบ้ ริ โภคยินดีจะจ่ายข้าวหอมมะลิไทยสู งที่สุด รองลงมาเป็ นข้าวหอมอานาจ ข้าวผกามะลิ
ข้าวหอมเวียดนาม และข้าวหอมพม่า ตามลาดับ
อาฬชา ด้วงพลู (2561) ศึก ษาปั จจัย ที่ มีผลต่ อกระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อน้ าอิน ทผลัมในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาการรับรู ้และพฤติ กรรมการบริ โภคน้ าอินทผลัม และปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ น้ าอิน ทผลัม ผลสดและน้ าอิ น ทผลัม ผลแห้ง รวมทั้งเปรี ยบเที ย บการตัด สิ น ใจซื้ อน้ า
อินทผลัมแต่ละชนิด โดยวิธีสมั ภาษณ์และทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โ ภคตัว อย่างที่เคยบริ โภคอินทผลัม ร้อยละ 76.70 รู ้จกั ผลิตภัณฑ์น้ า
อินทผลัมเพียงเล็ก น้อย ร้อยละ 26.7 และมีความสนใจในการบริ โภคอินทผลัม ร้อยละ 57.30 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติไคสแควร์ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่า การบริ โภคอินทผลัมมี
ความสัมพันธ์กบั อายุ เมื่อทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบน้ าอินทผลัม
ผลสดสู งกว่าน้ าอิน ทผลัม ผลแห้ งในทุ ก คุ ณ ลัก ษณะ ในด้านความชอบด้านกลิ่ น สี รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม ผลปรากฏว่า ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบน้ าอินทผลัมผลสดสูงกว่าน้ าอินทผลัม
ผลแห้งในทุ ก คุณ ลัก ษณะ การตัดสิ นใจซื้อน้ าอิน ทผลัม เมื่อผูบ้ ริ โ ภคยังไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณ ประโยชน์
อินทผลัม ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัมผลสด ร้อยละ 68.70 และน้ าอินทผลัมผลแห้ง ร้อยละ 54.70
อย่างไรก็ตาม เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณประโยชน์อินทผลัมมีการตัดสิ นใจซื้อเพิ่มมากขึ้นและมีความเต็ม
ใจจ่ายสู งขึ้ น โดยการตัดสิ นใจซื้อน้ าอิน ทผลัมผลสดเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 20.15 และน้ าอินทผลัมผลแห้ง
เพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 25.45 ส่ วนความเต็มใจจ่ายน้ าอินทผลัม กลุ่มที่ต ัดสิ น ใจซื้ อยินดี จ่ายเพิ่มขึ้ น เล็กน้อย
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อน้ าอินทผลัม พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ความชอบ
ทางประสาทสัมผัส การรับรู ้คุณประโยชน์อินทผลัม ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้ าอินทผลัม
Francisco J. (2017) ศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับยานพาหนะไฟฟ้าในภูมิภาคเกาะ : กรณี
ของ Tenerife 7 (Canary Islands) ยานพาหนะไฟฟ้ า (EVs) บทความนี้ วิ เคราะห์ ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง (WTC) และความเต็มใจที่จะจ่าย (WTP) สาหรับ EV ใน Tenerife (Canary Islands) ซึ่งทั้ง
สองอย่างนี้ เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจที่มีศกั ยภาพสาหรับการรุ ก EV WTC และ WTP
ใน Tenerife (Canary Islands) ประเมิน จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ า โดยใช้
แบบสารวจตัวต่อตัว เพื่ออธิบายลักษณะตัวแทนของผูซ้ ้ือ EV ที่มีศกั ยภาพ การแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติ
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พื้ น ฐานของ EV และข้อ กังวลด้านสิ่ ง แวดล้อ ม พบว่ า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ส าหรั บ ความเต็ ม ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง (WTC) ในขณะที่ระดับรายได้รูปแบบการเคลื่อนไหวความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ทัศนคติต่อเทคโนโลยีของผูซ้ ้ือที่มีศกั ยภาพ พบว่า เป็ นปัจจัยสาคัญสาหรับความเต็มใจที่จะจ่าย (WTP)
ผลการศึกษาพบว่า ผูข้ บั ขี่รถยนต์บนเกาะมีความกังวลน้อยกว่าผูข้ บั ขี่รถยนต์ในแผ่นดินใหญ่
เนื่ องจากข้อจากัดทางอาณาเขตทางธรรมชาติ 44% ของผูต้ อบแบบสอบถามยินดีที่จะเปลี่ยนรถยนต์
ทั่ว ไปที่ พวกเขาใช้เป็ น EV ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ มีก ารให้ข ้อ มูลด้านเทคนิ ค ที่ เกี่ ยวกับ EV แล้ว ผูต้ อบ
แบบสอบถาม 21.2% เปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่การรับ EV ผูข้ บั ขี่บนเกาะแสดงความพร้อมในระดับสู ง
ในการซื้อ EV (สูงกว่าค่าเฉลี่ยในสเปนซึ่งคือ 50%) ณ ราคา EV ปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสารวจ 4.4% ยินดีที่
จะซื้อ EV โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ด้วยแผนการสนับสนุนของรัฐบาลสเปนตั้งแต่ปี 2010
- 2016 ตัว เลขนี้ ปี นขึ้น ไปเป็ น 7.2% เกี่ ยวกับลัก ษณะของผูใ้ ช้ในช่ วงเริ่ มต้น จากการวิเคราะห์ปัจจัย
กาหนด WTC ผูท้ ี่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็ น EV เป็ นชายวัยกลางคนที่ใช้รถยนต์เป็ นประจา (ครอบคลุม
หลายกิ โ ลเมตร) แต่ ไ ม่ ต ้อ งการความแข็ ง แกร่ งในแง่ ข องช่ ว งยานพาหนะ นอกจากนี้ WTC มี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อมของแต่ละบุคคล WTP เพิ่มขึ้นตามอายุที่
เพิ่มขึ้นของระดับการศึกษาและรายได้ ตามที่คาดไว้ความแปรปรวนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
ที่สุดคื อ ระดับรายได้ของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ และ WTP มีค วามสัมพันธ์เชิ งบวกกับความสาเร็ จด้าน
การศึกษาการใช้อุปกรณ์ ICT เป็ นประจา และข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเป็ นปัจจัยสาคัญ
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ตารางที่ 2 การสรุ ปผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำร
1. ชื่ อเรื่ อง

2. กำรเก็บข้ อมูล

รุ่งนภำ ดีพยุงศักดิ์, 2544
การรั บ รู ้ ก ารสื่ อสารตราสิ น ค้า เบท
เทอร์ ฟู้ด ของผลิต ภัณ ฑ์เนื้ อสัต ว์แปร
รู ป (ไส้ก รอก แฮม เบคอน เป็ นต้น )
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้อสิ น ค้าตราเบทเทอร์
ฟู้ ด ใน ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ มณฑล จ านวน 400 คน โดยการ
ตอบแบบสอบถาม

3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
T-test F-test LSD
Pearson product moment correlation
coefficient

พงพัฒน์ สุ ขอำบใจ, 2558
ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลและอิ ท ธิ พ ลของ
ข้ อ มู ลจาก ก ารโฆ ษ ณ าที่ มี ผ ลต่ อ
ความชอบข้าวกล้องของผูบ้ ริ โภค

บุษบำ บุญมำ, 2558
ความชอบของผูบ้ ริ โ ภคไทยต่ อข้าว
หอมหุ งสุ ก จากแหล่งต่ างๆ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้

ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
จานวน 122 คน โดยการสอบถาม
รายบุคคล (สัมภาษณ์)

ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อ.คลองหลวง และหมู่บา้ นราชพฤกษ์
ถนนฉลองกรุ ง เขตลาดกระบัง
จานวน 150 คน โดยการสัมภาษณ์
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
Chi-Square
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ANOVA LSD T-test

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
T-test F-test
Paired T-test
One way ANOVA
Correlation analysis
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ตารางที่ 2 การสรุ ปผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รำยกำร
1. ชื่ อเรื่ อง

อำฬชำ ด้ วงพลู, 2561
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อน้ าอินทผลัมในเขต
กรุ งเทพมหานคร

Francisco J. Ramos-Real, et al. 2017
Willingness to pay for electric
vehicles in island regions: The case of
Tenerife 7 (Canary Islands)

2. กำรเก็บข้ อมูล

ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 150 คน โดยการสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของผูข้ บั ขี่
รถยนต์ส่วนตัว 250 คนใน Tenerife
(Canary Islands) โดยการสัมภาษณ์

3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
Chi-Square
T-test

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โลจิสติกส์แบบไบนารี (logit และ
probit) และวิธีการถดถอยแบบต่อเนื่อง
(tobit)
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กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
จากการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี รวมถึงการศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง สามารถสร้ างกรอบ
แนวคิดการศึกษาสาหรับงานวิจยั นี้ได้ดงั ภาพที่ 2 เป็ นการศึกษาการรับรู ้คุณภาพเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภค
มังสวิรัติ การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีจ่ายของผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งผูบ้ ริ โภค
เป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง 2) ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงและ
บอกให้รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงหลังถามความยินดีจ่ายครั้งแรก และ 3) ผูบ้ ริ โภคที่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ด
แครง เปรี ยบเทียบกันในด้านความชอบคุณลักษณะต่างๆ และความยินดี จะจ่ายของผูบ้ ริ โภค
เห็ดแครงมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์
มากมาย แต่ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่ไม่รู้จกั เห็ดแครง
ความชอบทางประสาทสัมผัสด้านรู ปร่ าง กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม
การรับรู ้คุณประโยชน์
ของเห็ดแครง
ไม่รับรู ้ขอ้ มูล
(Blind Test)

ไม่รับรู ้ขอ้ มูล
และรับรู ้ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบการรับรู ้คุณประโยชน์
ความชอบ และความยินดีจ่ายระหว่างกลุ่ม

ภาพที่ 2 แผนผังกรอบแนวคิดในการศึกษา

รับรู ้ขอ้ มูล
(Brand Test)
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำ
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ ใช้วิธีก ารศึก าการรั บรู ้ คุ ณ ภาพของเห็ ด แครง การทดสอบความชอบทาง
ประสาทสัมผัสในการทดสอบคุณลักษณะของเห็ดแครงต้มสุกและเมนู พล่าเห็ดแครง และการหาความ
ยินดีจ่ายในการซื้อเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวิธีการดังนี้
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมู ล ปฐมภู มิ (Primary data) การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ ด ้ว ยการส ารวจ (Survey
Method) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพฯ
ขั้น ตอนที่ 1 การเลื อกสถานที่ ในการเก็บ ตัว อย่าง โดยเลื อกเก็บข้อมู ลจาก “ชมรม
มังสวิรัติสันติอโศก สาขานวมินท์” และ “ชมรมมังสวิรัติสันติอโศก สาขาจตุจกั ร” เนื่ องจาก
เป็ นสถานที่ ๆผูบ้ ริ โภคมังสวิรัต รวมกลุ่มกัน ทากิ จกรรม และยังมีต ลาดอิน ทรี ย ์ ร้านอาหาร
มังสวิรัติ ร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเจและผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ เป็ นต้น ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ และให้ผบู ้ ริ โ ภคทดลองชิ มเห็ ด แครงต้มสุ ก และเมนู พล่าเห็ ด แครง เพื่อประเมิ น
ความชอบทางประสาทสัม ผัส ในการทดสอบคุ ณ ลัก ษณะของเห็ ด แครง โดยทดสอบหา
ความชอบในเชิ งปริ มาณ (Quantitative tests) และให้ข ้อมูลตัว ต่ อตัว เพื่ ออธิ บายข้อมู ลด้าน
โภชนาการและสรรพคุ ณ ของเห็ ด แครง เพื่ อ สอบถามราคาความยิ น ดี จ่ า ยของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ทั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูล จานวน 150 ราย จากผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ ก ารชมรม
มังสวิรัตทั้ง 2 สาขา
ขั้ นตอน ที่ 2 จั ด เตรี ยมสถานที่ ในการเก็ บ ตั ว อย่ า ง โดยผู ้ วิ จ ั ย จั ด เตรี ยมโต๊ ะ
แบบสอบถาม ตัว อย่างสาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส และตัวอย่างบรรจุภ ัณ ฑ์เห็ ด
แครงแห้งขนาด 25 กรัม สาหรับใช้เป็ นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการถามราคาความยินดีจ่ายของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้จดั ตั้งโต๊ะบริ เวณทางเท้าที่ผบู ้ ริ โภคเดินผ่าน โดยจะทาการ
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เก็บตัวอย่างสาขาละ 2 วัน และะแบ่งเก็บแบบสอบถามออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่
ไม่รู้ข ้อมูลคุณ ภาพเห็ ดแครง, กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่ ไม่รู้ขอ้ มูลคุ ณ ภาพเห็ ด แครงและบอกให้รู้
ข้อมูลคุณภาพเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรก และกลุ่มที่ 3 ผูบ้ ริ โภคที่รู้ขอ้ มูล
คุณภาพเห็ดแครง กลุ่มละ 25 คนต่อสาขา
ขั้น ตอนที่ 3 ทาการทดสอบทางประสาทสัม ผัส โดยผูท้ ี่ ได้รับการทดสอบจะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่เดินผ่านหน้าบูธและให้ความสนใจเข้ามาสอบถามสิ นค้า ผูว้ ิจยั จะสอบถามข้อมูล
ทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ แล้วทาการทดสอบทางประสาทสัมผัส และสอบถามความยินดีจ่ายเงินซื้อ
เห็ดแครงแห้งขนาด 25 กรัม
2. ข้อมูล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อมู ลที่ ได้จ ากการรวบรวมเอกสารงานวิ จ ั ยต่ างๆ
วารสารงานวิจยั หนังสื อ และข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่ วยงานเอกชน และภาครัฐ เช่น กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมเห็ดแห่งประเทศ
ไทย เป็ นต้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยแบบสอบถามที่ได้จ ากการสัมภาษณ์ เพื่อน ามา
วิเคราะห์ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 คาถามข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ด้วยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความยินดีจะจ่ายเงินซื้อเห็ดแครงแห้งขนาด 25 กรัม
วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ทั้ง 3 ส่ ว น ท าการวิเคราะห์ สถิ ติ เบื้ องต้น ร้ อยละ (Percentage) ค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าเฉลี่ ย
(Mean) เพื่อเปรี ยบเทียบผูท้ ดสอบทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูล และกลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูล และ
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วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัส ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows
2. วิเคราะห์ค วามยิน ดีจะจ่ายของผูบ้ ริ โภคทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มที่ 1). กลุ่มที่ ไม่รับรู ้ขอ้ มูล
คุณภาพ 2). กลุ่มที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพและบอกให้รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพหลังถามความยินดีจ่ายครั้งแรก
และ 3). กลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพ เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความยินดีจะจ่ายในการรับรู ้ ด้วย
วิธีการเทียบค่าเฉลี่ย (Mean)
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
การวิจยั นี้ศึกษาการรับรู ้คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสของเห็ดแครงที่มีผลต่อความชอบของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลต่อความยินดีจะ
จ่ายของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ ในเขตกรุ งเทพฯทั้งหมด จานวน 154 ราย โดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 3
กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง 51 ราย 2) ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง
และบอกให้รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรก 52 ราย และ 3) ผูบ้ ริ โภคที่
รู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง 51 ราย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาได้เป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1. ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
2. ด้านพฤติกรรมและข้อมูลการดูแลสุขภาพ
3. ด้านการรับรู ้คุณภาพเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภค
4. ด้านความชอบทางประสาทสัมผัสของเห็ดแครงต้มสุกและเมนูพล่าเห็ดแครง
5. ด้านความยินดีจ่ายเห็ดแครงแห้งขนาด 25 กรัม
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดสอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และอายุเฉลี่ย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ

ปัจจัยส่ วนบุคคล

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ รับรู้ข้อมูล
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52) (n=51)

รวม
(n=154)

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ศำสนำ
พุทธ
คริ สต์

24
(47.0)
27
(53.0)

12
(23.1)
40
(76.9)

17
(33.3)
34
(66.7)

53
(34.4)
101
(65.6)

4
(7.84)
1
(1.96)
2
(3.92)
31
(60.78)
13
(25.49)

5
(9.62)
6
(11.54)
7
(13.46)
26
(50.0)
8
(15.38)

5
(9.8)
10
(19.61)
6
(11.76)
25
(49.02)
5
(9.8)

14
(9.1)
17
(11.0)
15
(9.7)
82
(53.2)
26
(16.9)

41
(80.39)
6
(11.76)

52
(100)
0
(0)

49
(96.08)
1
(1.96)

142
(92.2)
7
(4.5)
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ตารางที่ 3 ลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ (ต่อ)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อิสลาม
อื่นๆ

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ รับรู้ข้อมูล
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52) (n=51)
1
(1.96)
3
(5.88)

0
(0)
0
(0)

1
(1.96)
0
(0)

รวม
(n=154)
2
(1.3)
3
(1.9)

10
(19.61)
13
(25.49)
9
(17.65)
6
(11.76)
6
(11.76)
7
(13.73)

7
(13.46)
4
(7.69)
6
(11.54)
15
(28.85)
0
(0)
20
(38.46)

8
(15.69)
12
(23.53)
8
(15.69)
8
(15.69)
1
(1.96)
14
(27)

25
(16.2)
29
(18.8)
23
(14.9)
29
(18.8)
7
(4.5)
41
(26.6)

13
(25.49)

22
(42.31)

16
(31.37)

51
(33.1)

อำชีพ
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
รำยได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
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ตารางที่ 3 ลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ดสอบ (ต่อ)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
รำยได้ ต่อเดือน (ต่อ)
15,000 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
สูงกว่า 35,000 บาท
อำยุเฉลีย่ (ปี )

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ รับรู้ข้อมูล
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52) (n=51)
10
(19.61)
13
(25.49)
15
(29.41)
43

9
(17.31)
8
(15.38)
13
(25.00)
60

12
(23.53)
4
(7.84)
19
(37.25)
56

รวม
(n=154)
31
(20.1)
25
(16.2)
47
(30.5)
53

จากผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จานวน 154 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 65.6
และเพศชาย ร้อยละ 34.4 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 53 ปี การศึกษาระดับปฐมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
9.1 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า ร้อยละ 11 อนุ ปริ ญญาร้อยละ 9.7 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 53.2
และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 16.9 มีการนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 92.2 ศาสนาคริ สต์
ร้ อยละ 4.5 ศาสนาอิส ลาม ร้ อยละ 1.3 และนับ ถือ ศาสนาอื่ น ๆ คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.9 ประกอบอาชี พ
ข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 16.2 พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 18.8 ธุรกิจส่วนตัว ร้อย
ละ 14.9 พ่อบ้านหรื อแม่บา้ น ร้อยละ 18.8 นักเรี ยนหรื อนักศึกษา ร้อยละ 4.5 และประกอบอาชีพอื่น ๆ
คิดเป็ นร้อยละ 26.6 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.1 รายได้ระหว่าง 15,000 –
25,000 บาทต่ อเดื อ น ร้ อ ยละ 20.1 รายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาทต่ อเดื อน ร้ อยละ 16.2 และ
รายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 30.5
ทั้งนี้ หากวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ ไม่รับรู ้ ขอ้ มูลคุ ณ ค่ าทางโภชนาการของเห็ ด แครง จากกลุ่ม
ตัว อย่างจ านวน 51 ราย พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ งร้ อ ยละ 53 และเพศชายร้ อ ยละ 47 โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 43 ปี การศึกษาระดับปฐมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 7.84 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่าร้อย

26

ละ 1.96 อนุ ปริ ญญาร้อยละ 3.92 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าร้อยละ 60.78 และสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 25.49 มีก ารนับถือศาสนาพุทธคิด เป็ นร้ อยละ 80.40 ศาสนาคริ สต์ร้อยละ 11.76 และศาสนา
อิ ส ลามร้ อ ยละ 1.96 และนั บ ถื อ ศาสนาอื่ น ๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.88 ประกอบอาชี พ ข้าราชการหรื อ
รัฐวิส าหกิ จ คิ ด เป็ นร้ อยละ 19.61 พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนร้อ ยละ 25.49 ธุ รกิ จ ส่ ว นตัว ร้อ ยละ 17.65
พ่อบ้านหรื อแม่บา้ นร้อยละ 11.76 นักเรี ยนหรื อนักศึกษาร้อยละ 11.76 และประกอบอาชีพอื่นๆคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 13.73 มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นต่ ากว่ า 15,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.49 รายได้ร ะหว่าง 15,000 –
25,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 19.61 รายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 25.49 และ
รายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 29.41
วิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงและบอกคุณคุณค่าทาง
โภชนาการของเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรก จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 52 ราย พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 76.9 และเพศชายร้ อ ยละ 23.1 โดยกลุ่ ม ตัว อย่างมี อ ายุเฉลี่ ย 60 ปี
การศึกษาระดับปฐมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 9.63 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่าร้อยละ 11.54 อนุปริ ญญาร้อย
ละ 13.46 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าร้อยละ 50 และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 15.38 มีการนับถือ
ศาสนาพุ ท ธคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ประกอบอาชี พ ข้าราชการหรื อ รั ฐ วิส าหกิ จ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13.46
พนักงานบริ ษทั เอกชนร้อยละ 7.69 ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 11.54 พ่อบ้านหรื อแม่บา้ นร้อยละ 28.85 และ
ประกอบอาชี พอื่น ๆคิด เป็ นร้ อยละ 38.46 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิด เป็ นร้ อยละ 25.49
รายได้ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาทต่ อเดือน ร้อยละ 19.61 รายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาทต่ อ
เดือน ร้อยละ 25.49 และรายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 29.41
และหากวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครง จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 51 ราย พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งร้อยละ 66.7 และเพศชายร้อยละ 33.3 โดยกลุ่มตัวอย่างมี
อายุเฉลี่ย 56 ปี การศึกษาระดับปฐมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 9.1 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่าร้อยละ 19.61
อนุ ปริ ญญาร้อยละ 11.76 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าร้อยละ 49.02 และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
9.8 มีการนับถือศาสนาพุทธคิดเป็ นร้อยละ 96.08 ศาสนาคริ สต์ร้อยละ 1.96 และศาสนาอิสลามร้อยละ
1.96 ประกอบอาชีพข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.69 พนัก งานบริ ษทั เอกชนร้อยละ
23.53 ธุรกิจส่ วนตัวร้อยละ 15.69 พ่อบ้านหรื อแม่บา้ นร้อยละ 15.66 นักเรี ยนหรื อนักศึกษาร้อยละ 1.96
และประกอบอาชีพอื่นๆคิด เป็ นร้อยละ 27 มีรายได้ต่ อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.37
รายได้ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาทต่ อเดือน ร้อยละ 23.53 รายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาทต่ อ
เดือน ร้อยละ 7.84 และรายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 ดังตารางที่ 3
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูลด้ ำนพฤติกรรมและข้ อมูลกำรดูแลสุขภำพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมและข้อมูลการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วยการดูแลสุขภาพใน
ด้านต่างๆ โดยการควบคุมการบริ โภคอาหาร การบริ โภคเห็ด ชนิ ด ต่างๆ การทาอาหารจากเห็ดต่ างๆ
บริ โภคเอง และชนิดเห็ดที่นิยมบริ โภค การบริ โภคเห็ดเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จานวนปี เฉลี่ยที่บริ โภคมังสวิรัติ
และวิธีการบริ โภคมังสวิรัติ
1. กำรควบคุมกำรบริโภคของผู้ทดสอบ
ตารางที่ 4 การควบคุมการบริ โภคของผูท้ ดสอบ
กำรดูแลสุ ขภำพและ
ควบคุมกำรบริโภค
กำรควบคุมกำรบริโภค
ควบคุม
ไม่ควบคุม
กำรควบคุมไขมัน
ควบคุม
ไม่ควบคุม
กำรควบคุมคอเลสเตอรอล
ควบคุม

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ รับรู้ข้อมูล
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52)
(n=51)

รวม
(n=154)

25
(49.02)
26
(50.98)

19
(36.54)
33
(63.46)

21
(41.18)
30
(58.82)

65
(42.20)
89
(57.80)

13
(25.49)
38
(74.51)

23
(44.23)
29
(55.77)

22
(43.14)
29
(56.86)

58
(37.70)
96
(62.30)

17
(33.33)

19
(36.54)

15
(29.41)

51
(33.10)

28

ตารางที่ 4 การควบคุมการบริ โภคของผูท้ ดสอบ (ต่อ)
กำรดูแลสุ ขภำพและ
ควบคุมกำรบริโภค
ไม่ควบคุม
กำรควบคุมนำ้ ตำล
ควบคุม
ไม่ควบคุม
กำรควบคุมโรคอื่นๆ
ควบคุม
ไม่ควบคุม

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ รับรู้ข้อมูล
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52)
(n=51)
34
(66.67)

33
(63.46)

36
(70.59)

รวม
(n=154)
103
(66.90)

11
(21.57)
40
(78.43)

18
(34.62)
34
(65.38)

18
(35.29)
33
(64.71)

47
(30.50)
107
(69.50)

1
(1.96)
50
(98.04)

5
(9.62)
47
(90.38)

7
(13.73)
44
(86.27)

13
(8.40)
141
(91.60)

จากการสารวจกลุ่ม ตัว อย่างเกี่ ยวกับการควบคุ มการบริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ไม่
ควบคุมการบริ โภคอาหาร ร้อยละ 57.80 และควบคุมการบริ โภค ร้อยละ 42.20 ไม่ควบคุมไขมัน ร้อยละ
62.30 และควบคุ ม ไขมัน ร้ อ ยละ 37.70 ไม่ ค วบคุ ม คอเลสเตอรอล ร้ อ ยละ 66.90 และควบคุ ม
คอเลสเตอรอล ร้อยละ 33.10 ไม่ค วบคุมน้ าตาล ร้อยละ 69.50 และควบคุมน้ าตาล ร้อยละ 30.50 การ
ควบคุมโรคอื่นๆ ไม่ควบคุม ร้อยละ 91.60 ควบคุมร้อยละ 8.40
ทั้งนี้ หากวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริ โภค พบว่า ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ไม่ควบคุมการบริ โภคอาหาร ร้อยละ 50.98 และควบคุม
การบริ โภค ร้อยละ 49.02 ไม่ควบคุมไขมัน ร้อยละ 74.51 และควบคุมไขมัน ร้อยละ 25.49 ไม่ควบคุม
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คอเลสเตอรอล ร้อยละ 66.67 และควบคุมคอเลสเตอรอล ร้อยละ 33.33 ไม่ควบคุมน้ าตาล ร้อยละ 78.43
และควบคุมน้ าตาล ร้อยละ 21.57 การควบคุมโรคอื่นๆ ไม่ควบคุม ร้อยละ 98.04 ควบคุมร้อยละ 1.96
วิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงและบอกคุณคุณค่าทาง
โภชนาการของเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรกเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภค พบว่า
ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ไม่ควบคุมการบริ โภคอาหาร ร้อยละ 63.46 และควบคุมการบริ โภค ร้อยละ 36.54
ไม่ค วบคุ มไขมัน ร้อยละ 55.77 และควบคุมไขมัน ร้ อยละ 44.23 ไม่ค วบคุมคอเลสเตอรอล ร้ อยละ
63.46 และควบคุมคอเลสเตอรอล ร้อยละ 36.54 ไม่ค วบคุ มน้ าตาล ร้อยละ 65.38 และควบคุมน้ าตาล
ร้อยละ 34.62 การควบคุมโรคอื่นๆ ไม่ควบคุม ร้อยละ 90.38 ควบคุมร้อยละ 9.62
และหากวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ รับรู ้ ข ้อมูลคุ ณ ค่ าทางโภชนาการของเห็ ด แครงเกี่ ยวกับการ
ควบคุมการบริ โภค พบว่า ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ไม่ควบคุมการบริ โภคอาหาร ร้อยละ 58.82 และควบคุม
การบริ โภค ร้อยละ 41.18 ไม่ควบคุมไขมัน ร้อยละ 56.86 และควบคุมไขมัน ร้อยละ 43.14 ไม่ควบคุม
คอเลสเตอรอล ร้อยละ 70.59 และควบคุมคอเลสเตอรอล ร้อยละ 29.41 ไม่ควบคุมน้ าตาล ร้อยละ 64.71
และควบคุมน้ าตาล ร้อยละ 35.29 การควบคุมโรคอื่นๆ ไม่ควบคุม ร้อยละ 86.27 ควบคุมร้อยละ 13.73
ดังตารางที่ 4
2. พฤติกรรมกำรบริโภคของผู้ทดสอบ
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการบริ โภคของผูท้ ดสอบ
พฤติกรรมกำรบริโภค

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (n=154)
จำนวนคน
ร้ อยละ

กำรบริโภคเห็ด
ทาน
ไม่ทาน
ทำอำหำรจำกเห็ดบริโภคเอง
เคยทา
ไม่เคยทา

150
4

97.40
2.60

127
27

82.50
17.50
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ตารางที่ 5 พฤติกรรมการบริ โภคของผูท้ ดสอบ (ต่อ)
พฤติกรรมกำรบริโภค

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (n=154)
จำนวนคน
ร้ อยละ

เห็ดนำงฟ้ำ
เคยทา

106

68.83

เคยทา

99

64.29

เคยทา

86

55.84

เคยทา

80

51.95

เคยทา

79

51.30

เคยทา

51

33.12

เคยทา

50

32.47

เคยทา

27

17.53

เคยทา

18

11.69

เคยทา

15

9.74

เคยทา

10

6.49

เห็ดฟำง
เห็ดหอม
เห็ดเข็มทอง
เห็ดหูหนู
เห็ดโคน
เห็ดนำงรม
เห็ดชิเมจิ
เห็ดออรินจิ
เห็ดยานางิ
เห็ดอื่นๆ
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จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการบริ โภคเห็ดและการทาอาหารบริ โภคเองจากเห็ด พบว่า
ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่บริ โภคเห็ด คิดเป็ นร้อยละ 97.40 และไม่บริ โภคเห็ด ร้อยละ 2.60 อีกทั้งยังทาอาหาร
บริ โภคเองจากเห็ด คิดเป็ นร้อยละ 82.50 และไม่เคยทาอาหารบริ โภคเองจากเห็ด ร้อยละ 17.50 เห็ดที่ผู ้
ทดสอบส่วนใหญ่นิยมนามาประกอบอาหารมากที่สุดคือ เห็ดนางฟ้า คิดเป็ นร้อยละ 68.83 นาเห็ดฟางมา
ประกอบอาหาร ร้อยละ 64.29 นาเห็ดหอมมาประกอบอาหาร ร้อยละ 55.84 นาเห็ดเข็มทองมาประกอบ
อาหาร ร้อยละ 51.95 นาเห็ดหนู หูมาประกอบอาหาร ร้อยละ 51.30 นาเห็ดโคนมาประกอบอาหาร ร้อย
ละ 33.12 นาเห็ดนางรมมาประกอบอาหาร ร้อยละ 32.47 นาเห็ดชิเมจิมาประกอบอาหาร ร้อยละ 17.53
นาเห็ดออริ นจิมาประกอบอาหาร ร้อยละ 11.69 นาเห็ดยานางิมาประกอบอาหาร ร้อยละ 9.74 และน า
เห็ดอื่นๆ ประกอบอาหาร ร้อยละ 6.49 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการบริ โภคของผูท้ ดสอบ (ต่อ)
พฤติกรรมกำรบริโภค
กำรบริโภคเห็ดต่อสัปดำห์
มากกว่า 5 วัน
4 -5 วัน
2 -3 วัน
น้อยกว่า 2 วัน
วิธีกำรบริโภคอำหำรมังสวิรัติ
ทานที่ร้านอาหารมังสวิรัติ
ซื้อกลับไปทานที่บา้ น
ผูกปิ่ นโตร้านเดริ เวอรี่
อื่นๆ (ทาทานเองที่บา้ น)
อำยุกำรทำนมังสวิรัตเิ ฉลีย่ (ปี )

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (n=154)
จำนวนคน
ร้ อยละ
25
20
51
58

16.23
12.99
33.12
37.66

97
47
1
56

62.99
30.52
0.65
36.36
16.70

154
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จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเห็ดต่อสัปดาห์ พบว่า ผูท้ ดสอบส่ วน
ใหญ่นิยมบริ โภคเห็ดน้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 37.66 บริ โภค 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ
33.12 บริ โภคมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 16.23 และบริ โภค 4 – 5 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 12.99 ส่วนวิธีการ
บริ โภคอาหารมังสวิรัติที่กลุ่มผูท้ ดสอบนิ ยมมากที่สุด พบว่า เป็ นวิธีการทานที่ร้านอาหารมังสวิรัติ คิด
เป็ นร้อยละ 62.99 ทาทานเองที่บา้ น ร้อยละ 36.36 ซื้อกลับไปทานที่ บา้ น ร้อยละ 30.52 และผูกปิ่ นโต
ร้านเดริ เวอรี่ ร้อยละ 0.65 มีอายุการทานมังสวิรัติเฉลี่ยอยูท่ ี่ 16.7 ปี ดังตารางที่ 5
3. เห็ดทีผ่ ้ทู ดสอบนิยมบริโภค
ตารางที่ 6 เห็ดที่ผทู ้ ดสอบนิยมบริ โภค
เห็ดทีน่ ิยมบริโภค
เห็ดฟาง
เห็ดนางฟ้า
เห็ดหอม
เห็ดเข็มทอง
เห็ดหูหนู
เห็ดโคน
เห็ดนางรม
เห็ดออริ นจิ
เห็ดชิเมจิ
เห็ดอื่นๆ
เห็ดยานางิ

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (n=154)
จำนวนคน
ร้ อยละ
97
95
79
74
58
47
40
27
19
13
9

62.99
61.69
51.30
48.05
37.91
30.52
25.97
17.53
12.34
8.44
5.84

จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเห็ดที่นิยมบริ โภคบ่อยที่สุด พบว่า ผูท้ ดสอบนิ ยมบริ โภค
เห็ดฟางมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.99 นิ ยมบริ โภคเห็ดนางฟ้า ร้อยละ 61.69 นิยมบริ โภคเห็ดหอม ร้อย
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ละ 51.30 นิ ยมบริ โ ภคเห็ ด เข็ม ทอง ร้อยละ 48.05 นิ ยมบริ โภคเห็ ด หู หนู ร้ อยละ 37.91 นิ ยมบริ โภค
เห็ ด โคน ร้อยละ 30.52 นิ ยมบริ โ ภคเห็ ด นางรม ร้อยละ 25.97 นิ ยมบริ โภคเห็ ดออริ น จิ ร้อยละ 17.53
นิยมบริ โภคเห็ดชิเมจิ ร้อยละ 12.34 นิยมบริ โภคเห็ดอื่นๆ ร้อยละ 8.44 และนิ ยมบริ โภคเห็ดยานางิ ร้อย
ละ 5.84 ดังตารางที่ 6
กำรวิเครำะห์ กำรรับรู้และควำมสนใจในกำรบริโภคเห็ดแครง
ตารางที่ 7 การรับรู ้และความสนใจในการบริ โภคเห็ดแครง

กำรรับรู้
รู้จกั เห็ดแครง
รู ้จกั
ไม่รู้จกั
รู้คุณค่ำทำงโภชนำกำร
รู ้
ไม่รู้
เคยบริโภคเห็ดแครง
เคย
ไม่เคย

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ
รับรู้ข้อมูล (n=51)
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52) รู้ภูมหิ ลัง ไม่รู้ภูมหิ ลัง

รวม
(n=154)

12
(23.53)
39
(76.47)

4
(7.69)
48
(92.31)

28
(100)
0
(0)

0
(0)
23
(100)

44
(28.57)
110
(71.43)

2
(3.92)
49
(96.08)

0
(0)
52
(100)

6
(21.43)
22
(78.57)

0
0.00
23
(100)

8
(5.19)
146
(94.81)

5
(9.80)
46
(90.20)

5
(9.62)
47
(90.38)

26
(92.86)
2
(7.14)

0
0
23
(100)

36
(23.38)
118
(76.62)
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ตารางที่ 7 การรับรู ้และความสนใจในการบริ โภคเห็ดแครง (ต่อ)

กำรรับรู้
สนใจบริโภคเห็ดแครง
สนใจ
ไม่สนใจ

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่รับรู้ข้อมูล ไม่รับรู้ข้อมูลและ
รับรู้ข้อมูล (n=51)
(n=51)
รับรู้ข้อมูล (n=52) รู้ภูมหิ ลัง ไม่รู้ภูมหิ ลัง
38
(74.51)
13
(25.49)

46
(88.46)
6
(11.54)

27
(96.43)
1
(3.57

20
(86.96)
3
(13.04)

รวม
(n=154)
131
(85.06)
23
(14.94)

จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู ้และความสนใจในการบริ โภคเห็ดแครง พบว่า ผู ้
ทดสอบส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั เห็ด แครง คิดเป็ นร้อยละ 71.43 รู ้จกั เห็ดแครง ร้อยละ 28.57 ไม่รู้คุณ ค่าทาง
โภชนาการของเห็ดแครง ร้อยละ 94.81 รู ้คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครง ร้อยละ 5.19 ไม่เคยบริ โภค
เห็ดแครง ร้อยละ 76.62 เคยบริ โภคเห็ดแครง ร้อยละ 23.38 และผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่สนใจบริ โภคเห็ ด
แครง ร้อยละ 85.06 ไม่สนใจบริ โภคเห็ดแครง ร้อยละ 14.94 ดังตารางที่ 7
ควำมชอบเห็ดแครงต้มสุกและพล่ำเห็ดแครง โดยกำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส
จากการทดสอบความชอบเห็ ดแครงต้มสุ กและพล่าเห็ ดแครง ด้วยการทดสอบทางประสาท
สัมผัสประกอบด้วยผลการศึกษาความชอบในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง
2) ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงและบอกให้รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความ
ยินดีจ่ายครั้งแรก และ 3) ผูบ้ ริ โภคที่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
1. ควำมชอบเห็ดแครงต้มสุกและพล่ำเห็ดแครงในคุณลักษณะต่ำงๆ ของกลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคทีไ่ ม่
รู้ข้อมูลคุณภำพเห็ดแครง
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คะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของกลุ่มผูท้ ดสอบแสดงในตารางที่ 8 และภาพที่ 3
ตารางที่ 8 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 1
คุณลักษณะ
รู ปลักษณ์
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ชอบโดยรวม

คะแนนความชอบเฉลี่ยเห็ดแครง (n=51)
เห็ดแครงต้ม
พล่าเห็ดแครง
6.22
6.84
5.55
6.78
5.78
7.25
6.39
6.71
6.22
7.17

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงความชอบทางประสาทสัมผัสเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 1
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ความชอบด้านรู ปลัก ษณ์ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะแรกที่ ผูท้ ดสอบรั บรู ้ได้จากการมอง ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรู ปลักษณ์ของเห็ดแครงต้มอยูท่ ี่ 6.22 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และ
พล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 6.84 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านกลิ่น ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านกลิน่ ของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 5.55
คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 6.78 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านรสชาติ หลังจากที่ผทู ้ ดสอบได้ลองชิมเห็ดแครงทั้ง 2 ชนิด ผูท้ ดสอบให้คะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 5.78 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ด
แครงอยูท่ ี่ 7.25 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านเนื้ อสัมผัสผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้ อสัมผัสของเห็ดแครงต้ม
อยูท่ ี่ 6.39 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 6.71 คะแนน อยู่ในระดับชอบปาน
กลาง
ความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมของเห็ดแครง
ต้มอยู่ที่ 6.22 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยู่ที่ 7.17 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบ
ปานกลาง
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของเห็ดแครง พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบ
เฉลี่ยเห็ดแครง ในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พล่าเห็ด
แครงอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง ส่วนเห็ดแครงต้ม ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยรองลงมาในทุกๆด้าน โดย
คะแนนความชอบเฉลี่ยอยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย ดังตารางที่ 8 และภาพที่ 3
2. ควำมชอบเห็ดแครงต้มสุ กและพล่ำเห็ดแครงในคุณลักษณะต่ำงๆ ของกลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคที่ไม่
รู้ข้อมูลคุณภำพเห็ดแครงและบอกให้ รู้ข้อมูลคุณภำพเห็ดแครงหลังจำกให้ รำคำควำมยินดีจ่ำยครั้งแรก
คะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของกลุ่มผูท้ ดสอบแสดงในตารางที่ 9 และภาพที่ 4
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ตารางที่ 9 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 2
คุณลักษณะ
รู ปลักษณ์
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ชอบโดยรวม

คะแนนความชอบเฉลี่ยเห็ดแครง (n=52)
เห็ดแครงต้ม
พล่าเห็ดแครง
6.37
7
6.35
6.73
5.98
6.79
6.37
6.7
6.33
7

ภาพที่ 4 แผนผังแสดงความชอบทางประสาทสัมผัสเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 2
ความชอบด้านรู ปลัก ษณ์ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะแรกที่ ผูท้ ดสอบรั บรู ้ได้จากการมอง ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรู ปลักษณ์ของเห็ดแครงต้มอยูท่ ี่ 6.37 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และ
พล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 7 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
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ความชอบด้านกลิ่น ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่นของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 6.35
คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 6.73 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านรสชาติ หลังจากที่ผทู ้ ดสอบได้ลองชิมเห็ ดแครงทั้ง 2 ชนิด ผูท้ ดสอบให้คะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 5.98 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ด
แครงอยูท่ ี่ 6.79 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านเนื้ อสัมผัสผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้ อสัมผัสของเห็ดแครงต้ม
อยูท่ ี่ 6.37 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 6.70 คะแนน อยู่ในระดับชอบปาน
กลาง
ความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมของเห็ดแครง
ต้มอยูท่ ี่ 6.33 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยู่ที่ 7 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปาน
กลาง
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของเห็ดแครง พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบ
เฉลี่ยเห็ดแครง ในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พล่าเห็ด
แครงอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง ส่วนเห็ดแครงต้ม ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยรองลงมาในทุกๆด้าน โดย
คะแนนความชอบเฉลี่ย อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อยซึ่งไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 ดังตารางที่ 9 และภาพที่ 4
3. ควำมชอบเห็ดแครงต้ มสุ กและพล่ ำเห็ดแครงในคุณลักษณะต่ ำงๆ ของกลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคที่รู้
ข้ อมูลคุณภำพเห็ดแครง
3.1 ควำมชอบของผู้ทดสอบที่รับรู้ข้อมูลและรู้ภูมหิ ลัง
คะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของกลุ่มผูท้ ดสอบแสดงในตารางที่ 10 และภาพที่ 5
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ตารางที่ 10 คะแนนความชอบของผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสกลุ่มที่ 3.1 รับรู ้ขอ้ มูลและรู ้ภูมิหลัง
คุณลักษณะ
รู ปลักษณ์
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ชอบโดยรวม

คะแนนความชอบเฉลี่ยเห็ดแครง (n=28)
เห็ดแครงต้ม
พล่าเห็ดแครง
6.93
7.50
6.86
7.50
7
7.57
7.43
7.25
7.39
7.86

ภาพที่ 5 แผนผังแสดงความชอบทางประสาทสัมผัสเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 3.1
ความชอบด้านรู ปลัก ษณ์ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะแรกที่ ผูท้ ดสอบรั บรู ้ได้จากการมอง ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรู ปลักษณ์ของเห็ดแครงต้มอยูท่ ี่ 6.93 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 7.5 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบมาก
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ความชอบด้านกลิ่น ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่นของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 6.86
คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 7.5 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบมาก
ความชอบด้านรสชาติ หลังจากที่ผทู ้ ดสอบได้ลองชิมเห็ดแครงทั้ง 2 ชนิด ผูท้ ดสอบให้คะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติข องเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 7 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ ด
แครงอยูท่ ี่ 7.57 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบมาก
ความชอบด้านเนื้ อสัมผัสผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้ อสัมผัสของเห็ดแครงต้ม
อยู่ที่ 7.43 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ดแครงอยู่ที่ 7.25 คะแนน อยู่ในระดับชอบ
ปานกลาง
ความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมของเห็ดแครง
ต้มอยู่ที่ 7.39 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ดแครงอยู่ที่ 7.86 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบ
มาก
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของเห็ดแครง พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบ
เฉลี่ยเห็ดแครง ในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่นรสชาติ และความชอบโดยรวม พล่าเห็ดแครงอยูใ่ น
ระดับชอบมาก ส่วนเห็ดแครงต้ม ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยรองลงมา โดยคะแนนความชอบเฉลี่ย อยู่
ในระดับชอบปานกลาง ส่วนคุณลักษณะด้านเนื้ อสัมผัส อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง ระหว่างเห็ดแครง
ต้มและพล่าเห็ดแครงเท่าๆกัน ดังตารางที่ 10 และภาพที่ 5
3.2 ควำมชอบของผู้ทดสอบที่รับรู้ข้อมูลและไม่รู้ภูมหิ ลัง
คะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของกลุ่มผูท้ ดสอบแสดงในตารางที่ 11 และภาพที่ 6
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ตารางที่ 11 ความชอบของผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสกลุ่มที่ 3.2 รับรู ้ขอ้ มูลและไม่รู้ภูมิหลัง
คุณลักษณะ
รู ปลักษณ์
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ชอบโดยรวม

คะแนนความชอบเฉลี่ยเห็ดแครง (n=23)
เห็ดแครงต้ม
พล่าเห็ดแครง
6.61
7.74
6.26
7.09
6.04
7.65
6.74
6.61
6.57
7.61

ภาพที่ 6 แผนผังแสดงความชอบทางประสาทสัมผัสเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 3.2
ความชอบด้านรู ปลัก ษณ์ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะแรกที่ ผูท้ ดสอบรั บรู ้ได้จากการมอง ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านรู ปลักษณ์ของเห็ดแครงต้มอยูท่ ี่ 6.61 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
และพล่าเห็ ดแครงอยู่ที่ 7.74 คะแนน อยู่ในระดับชอบมากความชอบด้านกลิ่น ผูท้ ดสอบให้คะแนน
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ความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่น ของเห็ ดแครงต้มอยู่ที่ 6.26 คะแนน อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ ด
แครงอยูท่ ี่ 7.09 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านกลิ่น ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่นของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 6.26
คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยูท่ ี่ 7.09 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ความชอบด้านรสชาติ หลังจากที่ผทู ้ ดสอบได้ลองชิมเห็ดแครงทั้ง 2 ชนิด ผูท้ ดสอบให้คะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านรสชาติของเห็ดแครงต้มอยู่ที่ 6.04 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบเล็ก และพล่าเห็ดแครง
อยูท่ ี่ 7.6ถคะแนน อยูใ่ นระดับชอบมาก
ความชอบด้านเนื้ อสัมผัสผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้ อสัมผัสของเห็ดแครงต้ม
อยู่ที่ 6.74 คะแนน อยู่ในระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ดแครงอยู่ที่ 6.61 คะแนน อยู่ในระดับชอบ
ปานกลาง
ความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมของเห็ดแครง
ต้มอยู่ที่ 6.57 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ดแครงอยู่ที่ 7.61 คะแนน อยูใ่ นระดับชอบ
มาก
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของเห็ดแครง พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบ
เฉลี่ยเห็ดแครง ในคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ และความชอบโดยรวม พล่าเห็ดแครงอยูใ่ นระดับชอบมาก
ส่วนเห็ดแครงต้ม ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยรองลงมาอยู่ในระดับชอบปานกลาง ส่วนคุณลักษณะด้าน
กลิ่น และรสชาติ ของเห็ดแครงต้ม อยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย พล่าเห็ดแครง อยู่ในระดับชอบปาน
กลาง และระดับชอบมาก ตามลาดับ คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง ระหว่างเห็ด
แครงต้มและพล่าเห็ดแครงเท่าๆกัน ดังตารางที่ 11 และภาพที่ 6

43

ตารางที่ 12 ความชอบของเห็ดแครงต้มเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม
คุณลักษณะ
รู ปลักษณ์
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ชอบโดยรวม

คะแนนความชอบของเห็ดแครงต้ม (n=154)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3.1 กลุ่มที่ 3.2
6.22
6.37
6.93
6.61
5.55
6.35
6.86
6.26
5.78
5.98
7
6.04
6.39
6.37
7.43
6.74
6.22
6.33
7.39
6.57

ทดสอบสมมติฐาน Anova
F.
Sig.
1.316
0.271
3.308
0.022
2.947
0.035
2.73
0.046
2.906
0.037

ภาพที่ 7 แผนผังแสดงความชอบของเห็ดแครงต้มเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของเห็ดแครงต้มสุ กระหว่างผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม จะ
เห็นได้ว่า กลุ่มที่ 3.1 ผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงและรู ้ภูมิหลัง ได้คะแนนมาเป็ นอันดับ
1 ในทุกคุณลักษณะ กลุ่มที่ 3.2 ผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงและไม่รู้ภูมิหลัง ได้คะแนน
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มาเป็ นอันดับ 2 ในด้านรู ปลักษณ์ รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยวม โดยคุณลักษณะด้านกลิ่นได้
คะแนนมาเป็ นอันดับ 3 รองจาก กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงและบอกให้รู้ขอ้ มูล
คุ ณ ภาพเห็ ด แครงหลังจากให้ร าคาความยิน ดี จ่ ายครั้ งแรก ซึ่ งได้ค ะแนนมาเป็ นอัน ดับ 3 ในด้าน
รู ปลักษณ์ กลิน่ รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส ได้คะแนนมาเป็ นอันดับ
4 รองจาก กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ โ ภคที่ ไม่ รู้ข ้อมูล คุ ณ ภาพเห็ ด แครง ซึ่ งได้ค ะแนนมาเป็ นอัน ดับ 4 ในด้าน
รู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม
เมื่อทดสอบความชอบเห็ดแครงต้มในคุณลักษณะต่างๆ ด้วยวิธี LSD จะพบว่าคุณลักษณะด้าน
กลิ่น รสชาติ ด้านเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม กลุ่ม ที่ 3.1 ผูบ้ ริ โภครู ้ ภู มิ หลังและรั บรู ้ ข ้อมู ล
แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3.2 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่วนคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์
ของทั้ง 4 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังที่แสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 13 ความชอบของพล่าเห็ดแครงเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม
คุณลักษณะ
รู ปลักษณ์
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ชอบโดยรวม

คะแนนความชอบของพล่าเห็ดแครง (n=154)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3.1 กลุ่มที่ 3.2
6.84
7
7.5
7.74
6.78
6.73
7.5
7.09
7.25
6.79
7.57
7.65
6.71
6.7
7.25
6.61
7.17
7
7.86
7.61

ทดสอบสมมติฐาน Anova
F.
Sig.
2.292
0.081
1.344
0.262
2.061
0.108
0.702
0.552
1.346
0.262
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ภาพที่ 8 แผนผังแสดงความชอบของพล่าเห็ดแครงเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม
จากผลคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของพล่าเห็ดแครงระหว่างผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม จะ
เห็นได้ว่า กลุ่มที่ 3.1 ผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงและรู ้ภูมิหลังได้คะแนนมาเป็ นอันดับ 1
ในคุณลักษณะด้านกลิ่น เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ และรสชาติ
ได้คะแนนมาเป็ นอันดับที่ 2 รองจากกลุ่มที่ 3.2 ผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงและไม่ รู้ภูมิ
หลัง ซึ่งได้คะแนนมาเป็ นอันดับ 2 ในคุณลักษณะด้านกลิ่น และความชอบโดยรวม โดยคุณลักษณะด้าน
เนื้อสัมผัส ได้คะแนนมาเป็ นอันดับที่ 4 รองจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้คะแนนมาเป็ นอันดับที่ 2 และกลุ่มที่ 2 ที่
ได้คะแนนมาเป็ นอันดับที่ 3 ส่วนกลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง ได้คะแนนมาอันดับที่
3 ในคุณลักษณะด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ ได้คะแนนมา
เป็ นอันดับที่ 4 รองจากกลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงและบอกให้รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ด
แครงหลังจากให้ราคาความยิน ดีจ่ายครั้งแรก ซึ่ งได้คะแนนมาเป็ นอัน ดับ 4 ในคุณ ลัก ษณะด้านกลิ่น
รสชาติ และความชอบโดยรวม
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เมื่อทดสอบความชอบพล่าเห็ดแครงในคุณลักษณะต่างๆ ด้วยวิธี LSD จะพบว่าคุณลักษณะด้าน
รู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของทั้ง 4 กลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังที่แสดงในตารางที่ 13
วิเครำะห์ ควำมยินดีจ่ำยของเห็ดแครงแห้ ง
1. ควำมยินดีจ่ำย
ความยิน ดี จ่ายเฉลี่ยของเห็ ด แครงแห้งขนาด 25 กรั ม ที่ ผูท้ ดสอบเต็มใจจ่ายเงิ น ซื้อ กลุ่มที่ 1
ผูบ้ ริ โ ภคที่ ไม่รู้ข ้อมูลคุ ณ ภาพเห็ ด มีค วามยิน ดี จ่ ายเฉลี่ย 29.31 บาท กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่ ไม่รู้ข ้อมู ล
คุณภาพเห็ดแครงและบอกให้รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรก ให้ราคา
ความยินดีจ่ายก่อนรับรู ้ขอ้ มูลเฉลี่ย 32.04 บาท และให้ราคาความยินดีจ่ายเพิ่มหลังจากรับรู ้ขอ้ มูล เฉลี่ย
อยูท่ ี่ 59.92 บาท ผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 3.1 ผูบ้ ริ โภคที่รู้ภูมิหลังและรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง ให้ราคาความ
ยินดีจ่ายเฉลี่ย 46.25 บาท ผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 3.2 ผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้ภูมิหลังและรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง
ให้ราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ย 39.78 บาท จะเห็นได้ว่าราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยของเห็ดแครงแห้งหลังจาก
รับรู ้คุณประโยชน์จะมีราคาความยินดีจ่ายสูงกว่าราคาก่อนรับรู ้คุณประโยชน์ ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ราคาความยินดีจ่ายเงินซื้อเห็ดแครงแห้งขนาด 25 กรัม ของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม
ตารางที่ 14 ราคาความยินดีจ่ายต่อเห็ดแครงแห้งขนาด 25 กรัม
การเปรี ยบเทียบราคา
ความยินดีจ่ายเฉลี่ย (บาทต่อ 25 กรัม) การทดสอบสมติฐาน
เห็ดแครงแห้งของแต่ละ
WPT1
WTP2
T Sig.(2-tailed)
กลุ่ม
รู ้ภูมิหลัง ไม่รู้ภูมิหลัง
กลุ่มที่ 2 (n=52)
32.04
59.92
-5.487
0.000
กลุ่มที่ 3.1 และ กลุ่มที่ 3.2 (n=51)
46.25
39.78
1.34
0.186
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 3 (n=102)
29.31
43.33
-4.52
0.000
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2. รำคำควำมยินดีจ่ำยก่อนรู้ข้อมูลและหลังรู้ข้อมูล
จากตารางที่ 14 ผลของ กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่ ไม่รู้ข ้อมูลคุ ณภาพเห็ดแครงและบอกให้รู้ขอ้ มูล
คุณ ภาพเห็ดแครงหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรก คือ ราคาความยินดีจ่ายต่อเห็ดแครงแห้ง 25
กรัม ราคาก่อนรู ้ขอ้ มูล และราคาหลังรู ้ขอ้ มูลของผูท้ ดสอบ จะเห็นได้ว่า เมื่อทาการทดสอบราคาความ
ยินดีจ่ายเฉลี่ยของผูท้ ดสอบก่อนรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง อยูท่ ี่ 32.04 บาท ต่ากว่าราคาความยินดีจ่าย
เฉลี่ยหลังจากที่ผทู ้ ดสอบได้รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง อยูท่ ี่ 59.92 บาท
ซึ่งราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยของผูท้ ดสอบก่อนรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง และราคาความ
ยินดีจ่ายเฉลี่ยของผูท้ ดสอบหลังรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงในผูท้ ดสอบคนเดิม เมื่อรับรู ้ขอ้ มูลแล้ว
ยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3. รำคำควำมยินดีจ่ำยระหว่ำงกลุ่มที่รู้ภูมหิ ลังและไม่รู้ภูมหิ ลัง
จากตารางที่ 14 ผลของ กลุ่มที่ 3.1 และกลุ่มที่ 3.2 คือ ราคาความยินดีจ่ายต่อเห็ดแครงแห้ง 25
กรัม ของผูท้ ดสอบกลุ่มที่ 3 ที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง ระหว่างกลุ่มที่ 3.1 รู ้ภูมิหลัง และกลุ่มที่
3.2 ไม่รู้ภูมิหลัง จะเห็นได้ว่า เมื่อทาการทดสอบราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยของกลุ่มผูท้ ดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูล
คุณภาพของเห็ดแครงและรู ้ภูมิหลังของเห็ดแครง อยูท่ ี่ 46.25 บาท สู งกว่าราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยของ
กลุ่มทดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงและไม่รู้ภูมิหลังของเห็ดแครง อยูท่ ี่ 39.78 บาท
ซึ่งราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยผูท้ ดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงระหว่างกลุ่มที่รู้ภูมิหลัง
(กลุ่มที่ 31.) และกลุ่มที่ไม่รู้ภูมิหลัง (กลุ่มที่ 3.2) ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
4. รำคำควำมยินดีจ่ำยระหว่ำงกลุ่มที่ไม่รู้และรู้ข้อมูลคุณภำพของเห็ดแครง
จากตารางที่ 14 ผลของ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 คือ ราคาความยินดีจ่ายต่อเห็ดแครงแห้ง 25 กรัม
ระหว่างกลุ่มที่ 1 ผูท้ ดสอบไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง และกลุ่มที่ 3 ผูท้ ดสอบที่รู้ขอ้ มูลคุณ ภาพ
ของเห็ดแครง จะเห็นได้ว่า เมื่อทาการทดสอบราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยระหว่างกลุ่มผูท้ ดสอบที่ไม่รับรู ้
ข้อมูลคุณภาพเห็ดแครง อยู่ที่ 29.31 บาท ต่ากว่ากลุ่มผูท้ ดสอบที่ได้รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง อยู่
ที่ 43.33 บาท
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ซึ่งราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยระหว่างกลุ่มผูท้ ดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง (กลุ่มที่ 3)
ยินดีจ่ายมากกว่ากลุ่มผูท้ ดสอบที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง (กลุ่มที่ 1) มีความแตกต่างที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
จากการศึกษาการรับรู ้คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงและความสนใจในการบริ โภคเห็ ด
แครง พบว่า ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั เห็ดแครง ร้อยละ 71.43 รู ้จกั เห็ดแครง ร้อยละ 28.57 ไม่รู้คุณค่า
ทางโภชนาการของเห็ดแครง ร้อยละ 94.81 รู ้คุณ ค่าทางโภชนาการของเห็ดแครง ร้อยละ 5.19 ไม่เคย
บริ โภคเห็ ด แครง ร้ อยละ 76.62 เคยบริ โภคเห็ ด แครง ร้ อยละ 23.38 และผูท้ ดสอบส่ ว นใหญ่ สนใจ
บริ โภคเห็ดแครง ร้อยละ 85.06 ไม่สนใจบริ โภคเห็ดแครง ร้อยละ 14.94
การทดสอบลัก ษณะทัว่ ไปของกลุ่มผูท้ ดสอบ พบว่า ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ร้อยละ
65.6 และเพศชาย ร้อยละ 34.4 มีอายุเฉลี่ย 53 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 53.2 นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 92.2 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ข้าราชการบานาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจเกษียณอายุ ร้อยละ
26.6 มีร ายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่ อเดือน ร้ อยละ 30.5 ซึ่งผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ไม่ควบคุมการบริ โภค
อาหาร ร้อยละ 57.80 ไม่ควบคุมไขมัน ร้อยละ 62.30 ไม่ควบคุมคอเลสเตอรอล ร้อยละ 66.90 และไม่
ควบคุมน้ าตาล ร้อยละ 69.50
พฤติกรรมการบริ โภคเห็ด และอาหารมังสวิรัติ พบว่า ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่บริ โภคเห็ด ร้อยละ
97.40 อีกทั้งทาอาหารจากเห็ดบริ โภคเอง ร้อยละ 82.50 และเห็ดที่นิยมนามาประกอบอาหารมากที่สุด
คือ เห็ดนางฟ้า ร้อยละ 68.83 เห็ดฟาง ร้อยละ 64.29 เห็ดหอม ร้อยละ 55.84 และเห็ดที่นิยมบริ โภคมาก
ที่สุด คือ เห็ ดฟาง ร้อยละ 62.99 เห็ด นางฟ้า ร้อยละ 61.69 เห็ ดหอม ร้ อยละ 51.30 ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่
บริ โภคเห็ ด น้อ ยกว่า 2 วัน ต่ อ สัป ดาห์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.66 ซึ่ งผูท้ ดสอบจะทานอาหารมังสวิรั ติ ที่
ร้านอาหารมังสวิรัติ ร้อยละ 62.99
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ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของกลุ่มที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครง และกลุ่มที่ไม่รู้ขอ้ มูล
คุณภาพของเห็ดแครงและบอกให้รู้ขอ้ มูลหลังจากให้ราคาความยินดีจ่ายครั้งแรก ให้คะแนนความชอบ
คุณลักษณะต่างๆ ด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของเห็ดแครงต้มอยูใ่ น
ระดับชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ดแครงอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
ระดับคะแนนความชอบกลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงระหว่างกลุ่มที่รู้ภูมิหลังและไม่รู้ภูมิ
หลังห็ ดแครงในคุณ ลัก ษณะต่างๆ พบว่า ด้านรู ปลักษณ์ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของเห็ ด
แครงต้มอยู่ในระดับชอบปานกลาง และพล่าเห็ดแครงอยู่ในระดับชอบมาก ส่ วนคุณลักษณะด้านกลิ่น
และรสชาติ ของเห็ดแครงต้ม กลุ่มที่รู้ภูมิหลังอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง กลุ่มที่ไม่รู้ภูมิหลังอยูใ่ นระดับ
ชอบเล็กน้อย และพล่าเห็ ดแครง กลุ่มที่รู้ภูมิหลังอยู่ในระดับชอบมาก กลุ่มที่ไม่รู้ภู มิหลังอยู่ในระดับ
ชอบปานกลางของคุณลักษณะด้านกลิ่น และระดับชอบมากของคุณลักษณะด้านรสชาติ แต่เมื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความชอบเห็ดแครงต้มของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า คุณลักษณะด้าน
กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของกลุ่มที่ 3.1 ให้คะแนนความชอบสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
อย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ คุ ณ ลัก ษณะด้านรู ปลัก ษณ์ ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 4 กลุ่ม และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความชอบพล่าเห็ดแครงของผูท้ ดสอบทั้ง 4 กลุ่ม ของคุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เนื้ อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ความยินดีจ่ายเห็ดแครงแห้ง 25 กรัม ของผูท้ ดสอบก่อนรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพเห็ดแครงและราคา
ยินดีจ่ายหลังรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงในผูท้ ดสอบคนเดิม พบว่า เมื่อรับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ด
แครงแล้วยินดีจ่ายเงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ส่วนกลุ่มที่ไม่รู้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงและกลุ่ม
ที่รู้คุณภาพของเห็ดแครง พบว่า กลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงยินดีจ่ายเงินเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่
ไม่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครงอย่างมีนัยสาคัญ ส่ วนผูท้ ดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูลคุณภาพของเห็ดแครง
ระหว่างกลุ่มที่รู้ภูมิหลังและไม่รู้ภูมิหลัง พบว่า กลุ่มที่รู้ภูมิหลังให้ราคาความยินดีจ่ายเฉลี่ยมากกว่ากลุ่ม
ที่ไม่รู้ภูมิหลัง แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จำกกำรศึกษำ
จากการศึกษาการรับรู ้คุณภาพและความยินดีจ่ายในการซื้อเห็ดแครงของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ : ควรมีการติดฉลากข้อมูลคุณประโยชน์ต่างๆ ของเห็ดแครงบนบรรจุภณ
ั ฑ์
เนื่ องจากการสารวจกลุ่ม ผูบ้ ริ โ ภคมังสวิรัติ พบว่า มีความยิน ดีจ่ ายเงิน เพิ่มขึ้ นเมื่อได้รับรู ้ ขอ้ มูลด้าน
โภชนาการของเห็ ด แครง และเป็ นการขยายการรับ รู ้ ข ้อมูลเพิ่มขึ้ น ได้อีก หนึ่ งช่ องทาง ซึ่ งจะท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
2. ด้านราคา : ควรขายเห็ ด แครงแห้ง ขนาด 25 กรั ม ในราคา 30 – 50 บาท บริ เวณชมรม
มังสวิรัติสันติอโศก สาขานวมินทร์ และสาขาจตุจกั ร ที่เป็ นร้านจาหน่ ายผลิตภัณฑ์มงั สวิรัติ เนื่ องจาก
การสอบถามราคาความยินดีจ่ายเห็ดแครงแห้ง ขนาด 25 กรัม พบว่า กลุ่มผูท้ ดสอบก่อนรับรู ้ขอ้ มูล ให้
ราคาเฉลี่ย 29.31 บาท และหลังรับ รู ้ ข ้อมูลให้ราคาเฉลี่ย 43.33 บาท เมื่อผูท้ ดสอบรั บรู ้ ข ้อมูลก็ ยิน ดี
จ่ ายเงิ น สู ง ขึ้ น จากครั้ งแรกถึง 27.88 บาท และกลุ่ม ที่ ไม่รับ รู ้ ข ้อมู ลให้ราคาเฉลี่ย 32.04 บาท กลุ่ม ผู ้
ทดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูลให้ราคาเฉลี่ย 59.92 บาท จะเห็นได้ว่ากลุ่มผูท้ ดสอบที่รับรู ้ขอ้ มูลให้ราคาความยินดี
จ่ายมากกว่า 14.02 บาท เมื่อทดสอบค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิ ยม จากกลุ่มผูท้ ดสอบ พบว่าผูท้ ดสอบก่อน
รับรู ้ขอ้ มูลและกลุ่มที่ไม่รับรู ้ขอ้ มูล ได้ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม เท่ากับ 30 บาท และผูท้ ดสอบหลังรับรู ้
ข้อมูลและกลุ่มที่รับรู ้ขอ้ มูล ได้ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม เท่ากับ 50 บาท เช่นกัน
3. ด้านการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย : ควรให้ความรู ้ดา้ นคุณประโยชน์และข้อมูลทาง
โภชนาการต่อผูบ้ ริ โภคผ่านทางโบว์ชวั ร์ เพราะจากการสารวจกลุ่มผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติจะเห็นได้ชดั ว่า
ผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเงินซื้อมากขึ้นเมื่อรับรู ้ถึงคุณประโยชน์
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ข้ อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
ด้านบรรจุ ภ ัณ ฑ์ : ควรศึ ก ษาขนาดและรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เพื่ อให้
เหมาะสมและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการจะศึกษาต่อ
สถานที่ จาหน่ าย : ควรศึกษาสถานที่ จ าหน่ ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการขยายตลาด เช่น Big C,
Tesco Lotus, Top market, Villa Market, Maxvalu และ Foodland เป็ นต้ น ร่ วมกั บ การศึ ก ษา Price
Discrimination ตามสถานที่จาหน่ายหรื อตามกลุ่มลูกค้า
การส่ งเสริ มการขาย : ควรศึกษารู ปแบบการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น รู ปแบบ
การสื่อสารผ่านข้อความ ข้อความแบบไหนที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจและให้ความสนใจกับตัว
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น หรื อช่องทางการรับรู ้อื่นๆ
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ภำคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
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ชุดที่.......เลขที่.........
แบบสอบถำม
เรื่ อง กำรรับรู้คุณภำพและควำมยินดีจ่ำยในกำรซื้อเห็ดแครงของผู้บริโภคมังสวิรัตใิ นเขต
กรุงเทพมหำนคร
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท สาขาธุ ร กิ จ การเกษตร ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรั พ ยากร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นจึงใคร่ ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ น
จริ ง และขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ในความร่ วมมือทุกท่านสาหรับการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็ นอย่าง
สูง
…………………………………………………………………………………………………………
คำชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงใน  และกรอกข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ
ท่านมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถำม
1.1 เพศ
 ชาย

 หญิง

1.2 อายุ……………ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า

 มัธยมศึกษา
 สูงกว่าปริ ญญาตรี

 อนุปริ ญญา/ปวส.

1.4 ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม

 คริ สต์
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................
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1.5 อาชีพ
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจส่วนตัว
 นักเรี ยน/นักศึกษา

 พนักงานบริ ษทั เอกชน
 พ่อบ้าน/แม่บา้ น
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................

1.6 รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 15,000 บาท
 25,001 – 35,000 บาท

 15,000 – 25,000 บาท
 สูงกว่า 35,000 บาท

1.7 ท่านมีการควบคุมอาหารหรื อข้อกังวลเกี่ยวสุขภาพหรื อโรคประจาตัวหรื อไม่
 ไม่มี
 ควบคุมไขมัน
 ควบคุมน้ าตาล

 ควบคุมคอเลสเตอรอล
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................

1.8 ท่านทานเห็ดหรื อไม่
 ไม่ทาน

 ทาน

1.9 ท่านเคยทาอาหารทานเองจากเห็ดหรื อไม่
 ไม่เคย
 เห็ดฟาง
 เห็ดนางฟ้า
 เห็ดนางรม
 เห็ดออริ นจิ

 เคยทา (✓ เลือกเห็ดด้านล่าง)
 เห็ดหอม
 เห็ดโคน
 เห็ดชิเมจิ
 เห็ดเข็มทอง
 เห็ดยานางิ
 เห็ดหูหนู
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................
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1.10 ท่านนิยมทานโปรตีนที่มาจากเห็ดอะไรมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และให้ใส่ตวั เลขเรี ยงจาก
เลข 1 นิยมมากที่สุด ไปตามลาดับ)
 เห็ดฟาง
 เห็ดนางฟ้า
 เห็ดนางรม
 เห็ดออริ นจิ

 เห็ดหอม
 เห็ดโคน
 เห็ดชิเมจิ
 เห็ดเข็มทอง
 เห็ดยานางิ
 เห็ดหูหนู
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................

1.11 ท่านบริ โภคเห็ดบ่อยแค่ไหนต่อสัปดาห์
 มากกว่า 5 วัน
 2-3 วัน

 4-5 วัน
 น้อยกว่า 2 วัน

1.12 ท่านทานมังสวิรัติมากี่ปี ………………ปี
1.13 ท่านทานอาหารมังสวิรัติอย่างไร
 ทานที่ร้านอาหารมังสวิรัติ
 ผูกปิ่ นโตร้านเดริ เวอรี่

 ซื้อกลับมาทานที่บา้ น
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................

ส่ วนที่ 2 กำรรับรู้คุณภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
2.1 ท่านรู ้จกั เห็ดแครงหรื อไม่
 ไม่รู้จกั

 รู ้จกั จากที่ไหน................................................................

2.2 ท่านรู ้คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครงหรื อไม่
 ไม่รู้

 รู ้ จากช่องทางใด..............................................................

2.3 ท่านเคยทานห็ดแครงหรื อไม่
 ไม่เคย

 เคย เมนูอะไร...................................................................
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2.4 ท่านมีความสนใจการบริ โภคเห็ดแครงหรื อไม่
 ไม่สนใจ

 สนใจ

ส่ วนที่ 3 กำรให้ คะแนนควำมชอบทำงประสำทสัมผัส(กำรชิม) และให้ รำคำที่ยนิ ดีจะจ่ำยในกำรซื้อเห็ด
แครงตำกแห้ งของผู้ตอบแบบสอบถำม
3.1 การให้คะแนนความชอบ
คำชี้แจง โปรดใส่ตวั เลขตามลาดับความชอบของลักษณะต่างๆ จาก 9 (ชอบมากที่สุด) ไป 1 (ไม่ชอบ
มากที่สุด)
9 = ชอบมากที่สุด
6 = ชอบเล็กน้อย
3 = ไม่ชอบปานกลาง

8 = ชอบมาก
5 = เฉยๆ
2 = ไม่ชอบมาก

ลักษณะทางกายภาพของเห็ดแครง
1. รู ปลักษณ์ของเห็ด
2. กลิ่นของเห็ด
3. รสชาติของเห็ด
4. เนื้อสัมผัสของเห็ด
5. ความชอบโดยรวม

7 = ชอบปานกลาง
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
1 = ไม่ชอบมากที่สุด

ประเภทของเห็ดแครง
เห็ดแครงต้มสุก
พล่าเห็ดแครง
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ชุดที่ 1
3.2 การให้ราคาที่ยนิ ดีจะจ่ายเมื่อทานยังไม่ทราบคุณประโยชน์ของเห็ดแครง
เห็ดแครงตากแห้ง ขนาด 25 กรัม (เทียบเท่าเห็ดแครงสด 100 กรัม) สามารถนามาทาอาหารเมนู
ต่างๆได้ เช่น ลาบเห็ดแครง แกงกะทิเห็ดแครง แกงเผ็ดเห็ดแครง หมกเห็ดแครง หรื อพล่าเห็ดแครง (ดัง
ภาพ) ได้ 1 จาน ท่านยินดีจะจ่ายเงินซื้อเห็ดแครงตากแห้ง ขนาด 25 กรัม ราคาเท่าไร โปรดเติมตัวเลขลง
ในช่องว่าง

เห็ดแครง 25 กรัม

ราคาที่ท่านยินดีจะจ่าย..............................บาท
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ชุดที่ 2
3.2 การให้ราคาที่ยนิ ดีจะจ่ายเมื่อทานยังไม่ทราบคุณประโยชน์ของเห็ดแครง
เห็ดแครงตากแห้ง ขนาด 25 กรัม (เทียบเท่าเห็ดแครงสด 100 กรัม) สามารถนามาทาอาหารเมนู
ต่างๆได้ เช่น ลาบเห็ดแครง แกงกะทิเห็ดแครง แกงเผ็ดเห็ดแครง หมกเห็ดแครง หรื อพล่าเห็ดแครง (ดัง
ภาพ) ได้ 1 จาน ท่านยินดีจะจ่ายเงินซื้อเห็ดแครงตากแห้ง ขนาด 25 กรัม ราคาเท่าไร โปรดเติมตัวเลขลง
ในช่องว่าง

เห็ดแครง 25 กรัม

ครั้งที่ 1
ราคาที่ท่านยินดีจะจ่าย..............................บาท

สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 หลังรับรู ้คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแครง
ครั้งที่ 2
ราคาที่ท่านยินดีจะจ่าย..............................บาท
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ชุดที่ 3
3.2 การให้ราคาที่ยนิ ดีจะจ่ายเมื่อท่านทราบคุณประโยชน์ของเห็ดแครง
เห็ดแครงตากแห้ง ขนาด 25 กรัม (เทียบเท่าเห็ดแครงสด 100 กรัม) สามารถนามาทาอาหารเมนู
ต่างๆได้ เช่น ลาบเห็ดแครง แกงกะทิเห็ดแครง แกงเผ็ดเห็ดแครง หมกเห็ดแครง หรื อพล่าเห็ดแครง (ดัง
ภาพ) ได้ 1 จาน ท่านยินดีจะจ่ายเงินซื้อเห็ดแครงตากแห้ง ขนาด 25 กรัม ราคาเท่าไร โปรดเติมตัวเลขลง
ในช่องว่าง

เห็ดแครง 25 กรัม

ราคาที่ท่านยินดีจะจ่าย..............................บาท
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ภำคผนวก ข
ตัวอย่างคุณประโยชน์ของเห็ดแครง
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ประวัตกิ ำรศึกษำ และกำรทำงำน
ชื่ อ – นำมสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถำนที่เกิด
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรทำงำน

นางสาวภานุมาส ชนาชน
5 มิถุนายน พ.ศ. 2533
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

