: สาขาเทคโนโลยีอาหาร
คําสําคัญ : ไข้หวัดนก/พฤติกรรมการบริ โภค/รับรู้ขอ้ มูล
ชนิดา รุ จิศรี สาโรช : ผลกระทบของระดับการรับรู้ขอ้ มูลเกียวกับโรคไข้หวัดนก
ต่อพฤติกรรมการซื อและบริ โภคเนือไก่. อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.ประสงค์
ศิริวงศ์วไิ ลชาติ หน้า.
การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อประเทศในหลายด้านเช่น ด้าน
สาธารณสุ ข เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และส่ งผลกระทบต่อความเชื อมันของประชากรในการบริ โภค
เนือไก่และผลิ ตภัณฑ์จากเนื อไก่ ดังนันการศึกษาครังนี จึงได้มีการศึกษาถึงผลกระทบของสถานการณ์
การระบาดของไข้หวัดนกต่อพฤติกรรมการบริ โภคเนือไก่สด และผลิตภัณฑ์จากไก่ ของผูบ้ ริ โภค รวม
ไปถึ งปั จจัยต่างๆทีเป็ นสาเหตุในการตัดสิ นใจเลื อกซื อเนื อไก่ และผลิตภัณฑ์จากเนื อไก่ ผลการศึกษา
โดยการสํารวจจากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เคยได้รับข้อมูลเกียวกับโรคไข้หวัดนกและมีความเข้าใจเกียวกับข้อมูลข่าวสารเรื องโรคไข้หวัดนก
เป็ นบางส่ วน โดยส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากสื อโทรทัศน์ ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อการรับรู้
ข้อมูลเกียวกับไข้หวัดนกในด้านต่างๆอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีสุ ด โดยผูบ้ ริ โภคมีความเชือมันในระดับ
มากทีสุ ดในด้านสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาดของสถานที จําหน่าย คําแนะนําในการ
ปรุ งสุ กเนือไก่ และปริ มาณข้อมูลข่าวสารเกียวกับไข้หวัดนกทีมากเกินไปส่ งผลต่อการลดความเชือมัน
ในการบริ โภคเนื อไก่ในระดับมากทีสุ ด สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกมี ผลต่อการลดลงของ
ความถีในการบริ โภคเนื อไก่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเนื อไก่ พบว่า
องค์ประกอบปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อหรื อบริ โภคเนื อไก่ ประกอบด้วย 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่
ปั จจัยที ประกอบด้วย ความสะอาดของสถานทีทีจําหน่ าย ข้อมูลบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่ นวันผลิ ต วัน
หมดอายุ กิจกรรมการส่ งเสริ มของรัฐบาล เช่น มหกรรมกินไก่ แหล่งทีผลิต ความสด ใหม่ ของเนือ
ไก่ และผลิ ตภัณฑ์เนื อไก่ และชื อตรา/ยีห้อ ปั จจัยที ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื อต่างๆ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ เครื องหมายรับรองว่าปลอดโรคของหน่วยงานรัฐ และราคา ปั จจัยที ประกอบด้วย
การส่ งเสริ มการขาย เช่น ลดราคา มีของแถม และลักษณะของบรรจุภณั ฑ์
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CHANIDA RUCHISEESAROD : THE EFFECT OF AVIAN INFLUENZA
(BIRD FLU) ON INFORMATION PERCEPTION CHICKEN PURCHASE AND
CONSUMER. INDEPENDENT STUDY ADVISOR’S : ASST.PROF.PRASONG
SIRIWONGWILAICHAT, PhD. pp
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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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนําและ
แนะแนวความคิด การแก้ไขและสนับสนุนทังทางด้านเอกสาร การเตรี ยมการสําหรับนําเสนอแนะนํา
การวางโครงเรื อง การสอดแทรกเนื อหาต่างๆ จนงานวิจยั ฉบับนี เป็ นรู ปเล่มได้สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมทังแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทําให้งานวิจยั นีสําเร็ จและมีความสมบูรณ์มากยิงขึน และขอขอบคุณผศ.
ดร.เอกพันธ์ แก้วมณี ชัย ประธานกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระ และ ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรม
ถาวรกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําในการตรวจทานแก้ไขการค้นคว้าอิสระ
ให้เรี ยบร้อย
ขอบพระคุณคณาจารย์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารทุกท่าน ที
ให้คาํ แนะนํา ข้อเสนอแนะ และถ่ายทอดความรู้ต่างๆแก่ขา้ พเจ้ามาโดยตลอด
ขอขอบคุ ณ ดร.วิม ล เพชรกาญจนาพงศ์ หัว หน้า ฝ่ ายภู มิ คุ ้ม กัน วิท ยาคลิ นิ ก สถาบัน วิจ ัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ขทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ให้การสนับสนุนและให้กาํ ลังใจ
ขอขอบคุ ณ สัตวแพทย์หญิงรื นฤดี บุณยะโหตระ และฝ่ ายไวรัสวิทยาสถาบันสุ ขภาพสัตว์ ที
กรุ ณาให้ขอ้ มูล และให้คาํ ปรึ กษาเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณ นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา
เรื องนโยบายเป็ นอย่างดี
สุ ดท้า ยนี ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ รวมถึ งทุ กคนในครอบครัวทีสนับ สนุ นด้า น
กําลังใจและอย่างเต็มเปี ยม ขอบคุณน้องๆและเพือนนักศึกษาปริ ญญาโททีช่วยสนับสนุ นกําลังใจและ
ช่วยเหลือให้คน้ คว้าอิสระเล่มนีสําเร็ จลุล่วงไปได้
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