
ง 

 

             : สาขาเทคโนโลยอีาหาร 
          คาํสาํคญั : ไขห้วดันก/พฤติกรรมการบริโภค/รับรู้ขอ้มูล 

     ชนิดา   รุจิศรีสาโรช : ผลกระทบของระดบัการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัโรคไขห้วดันก 

ต่อพฤติกรรมการซือและบริโภคเนือไก่. อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดร.ประสงค ์            
ศิริวงศว์ไิลชาติ  หนา้. 

การระบาดของโรคไขห้วดันกในประเทศไทย  ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประเทศในหลายดา้นเช่น ดา้น
สาธารณสุข เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบต่อความเชือมนัของประชากรในการบริโภค
เนือไก่และผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ ดงันนัการศึกษาครังนีจึงไดมี้การศึกษาถึงผลกระทบของสถานการณ์
การระบาดของไขห้วดันกต่อพฤติกรรมการบริโภคเนือไก่สด และผลิตภณัฑ์จากไก่ ของผูบ้ริโภค รวม
ไปถึงปัจจยัต่างๆทีเป็นสาเหตุในการตดัสินใจเลือกซือเนือไก่ และผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ ผลการศึกษา
โดยการสํารวจจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เคยไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัโรคไขห้วดันกและมีความเขา้ใจเกียวกบัขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขห้วดันก
เป็นบางส่วน โดยส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวจากสือโทรทศัน์ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อการรับรู้
ขอ้มูลเกียวกบัไขห้วดันกในดา้นต่างๆอยูใ่นระดบัมากถึงมากทีสุด โดยผูบ้ริโภคมีความเชือมนัในระดบั
มากทีสุดในดา้นสัญลกัษณ์มาตรฐานความปลอดภยั ความสะอาดของสถานทีจาํหน่าย คาํแนะนาํในการ
ปรุงสุกเนือไก่ และปริมาณขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัไขห้วดันกทีมากเกินไปส่งผลต่อการลดความเชือมนั
ในการบริโภคเนือไก่ในระดบัมากทีสุด สถานการณ์การระบาดของไขห้วดันกมีผลต่อการลดลงของ
ความถีในการบริโภคเนือไก่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเนือไก่ พบว่า
องค์ประกอบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือหรือบริโภคเนือไก่ ประกอบด้วย 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่ 
ปัจจยัที  ประกอบด้วย ความสะอาดของสถานทีทีจาํหน่าย   ขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ เช่นวนัผลิต วนั
หมดอาย ุ   กิจกรรมการส่งเสริมของรัฐบาล เช่น มหกรรมกินไก่   แหล่งทีผลิต   ความสด ใหม่ ของเนือ
ไก่ และผลิตภณัฑ์เนือไก่  และชือตรา/ยีห้อ ปัจจยัที  ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ   เครืองหมายรับรองวา่ปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ  และราคา ปัจจยัที  ประกอบดว้ย  
การส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา มีของแถม และลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์
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The outbreak of bird flu in Thailand caused various damages including public health, 

economic, industry and population’s confidence on chicken and its products consumption. The 

objective of this study was to investigate the impact of bird flu outbreak on consumer behavior and 

consumption of chicken and its products including factors influencing chicken and its products 

purchasing decision.  According to  survey with 400 consumers in Bangkok, it was found that most 

respondents used to receive information about bird flu and comprehend it partially. Most respondents 

received such information through television. The extent of their opinions on various bird flu 

information perceptions at the great to extreme level include safety standard symbol, hygiene of 

selling point, chicken cooking instruction. Over flow of information reduced chicken consumption 

frequency. According to principal component analysis, it was found that factors influencing chicken 

purchase and consumption consisted of 3 principal components. The first component consists of 

hygiene at point of sell, information on packaging such as production date and expiry date, 

government promoting activities such as chicken eating festival, production source, chicken meat 

freshness and product brand. The second component consists of advertisement through media such as 

television and radio, official safety logo and product price.  The third component consists of reduced 

price, complementary gifts and packaging design.  
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ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ประสงค ์ ศิริวงศ์วิไลชาติ    ทีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํและ
แนะแนวความคิด การแกไ้ขและสนบัสนุนทงัทางดา้นเอกสาร การเตรียมการสําหรับนาํเสนอแนะนาํ
การวางโครงเรือง การสอดแทรกเนือหาต่างๆ จนงานวิจยัฉบบันีเป็นรูปเล่มไดส้ําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
รวมทงัแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํใหง้านวจิยันีสาํเร็จและมีความสมบูรณ์มากยิงขึน และขอขอบคุณผศ.
ดร.เอกพนัธ์  แกว้มณีชัย ประธานกรรมการการสอบการคน้ควา้อิสระ  และ ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรม
ถาวรกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระทีกรุณาใหค้าํแนะนาํในการตรวจทานแกไ้ขการคน้ควา้อิสระ
ใหเ้รียบร้อย 
  ขอบพระคุณคณาจารย ์คณะกรรมการ และเจา้หนา้ทีภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารทุกท่าน ที
ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และถ่ายทอดความรู้ต่างๆแก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณ ดร.วิมล  เพชรกาญจนาพงศ์ หัวหน้าฝ่ายภูมิคุ ้มกันวิทยาคลินิก สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์สาธารณสุขทีกรุณาใหค้าํปรึกษา ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจ 

 ขอขอบคุณ สัตวแพทยห์ญิงรืนฤดี บุณยะโหตระ และฝ่ายไวรัสวิทยาสถาบนัสุขภาพสัตว ์ที
กรุณาใหข้อ้มูล และใหค้าํปรึกษาเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณ นายแพทยช์าญวิทย ์ทระเทพ รองปลดักระทรวงสาธารณสุขทีกรุณาให้คาํปรึกษา
เรืองนโยบายเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงทุกคนในครอบครัวทีสนับสนุนด้าน
กาํลงัใจและอยา่งเต็มเปียม ขอบคุณน้องๆและเพือนนกัศึกษาปริญญาโททีช่วยสนบัสนุนกาํลงัใจและ
ช่วยเหลือใหค้น้ควา้อิสระเล่มนีสาํเร็จลุล่วงไปได ้
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