
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การดหรอืชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสด 
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ภาคผนวก ก.1 
การดหรือชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสด(สวนปก) ท่ีใชนําเสนอในการสัมภาษณผูบริโภค 
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ภาคผนวก ก.2 
การดหรือชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสด(สวนหนาอก) ท่ีใชนําเสนอในการสัมภาษณผูบริโภค 
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ภาคผนวก ก.3 
การดหรือชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสด(สวนสะโพก) ท่ีใชนําเสนอในการสัมภาษณผูบริโภค 
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ภาคผนวก ก.4 
การดหรือชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสด(สวนนอง) ท่ีใชนาํเสนอในการสัมภาษณผูบริโภค 
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 ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามประกอบการคนควาอิสระ 
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แบบสอบถามประกอบการคนควาอิสระ 

เร่ือง  ความพงึพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภคท่ีจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมใน
จังหวัดเชียงใหม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ช่ือผูสํารวจขอมูล....................................สํารวจท่ี.......................เม่ือวันท่ี.......เดือน..............พศ........ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตัดสินใจซ้ือ 
1. เพศ (   ) 1.ชาย   (   ) 2.หญิง 
2. อายุ..................ป 
3. ศาสนาท่ีทานนับถือ 

(   ) 1.ศาสนาพุทธ  (   ) 2.ศาสนาคริสต  (   ) 3.ศาสนาอิสลาม 
(   ) 4.ศาสนาฮินด ู  (   ) 5.ศาสนาอ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 

4. ระดับการศึกษา  
(   ) 1.ไมไดรับการศึกษา  (   ) 2.ระดับประถมศึกษา  (   ) 3.ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
 (   ) 4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (   ) 5.ระดับปวช.  (   ) 6.ระดับปวส. 
 (   ) 7.ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป 
5. สถานภาพการสมรส 

(   ) 1.โสด   (   ) 2.สมรส   (   ) 3.หยาราง/หมาย 
6. รายไดของทานตอเดือน 

(   ) 1.ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน   (   ) 2. 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน 
(   ) 3. 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน  (   ) 4. 15,001 - 20,000 บาทตอเดือน 
(   ) 5. มากกวา 20,000 บาทตอเดือน 

7. อาชีพ 
(   ) 1.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    (   ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน (   ) 3. รับจาง 
(   ) 4. เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว   (   ) 5. นักเรียน/นกัศึกษา (   ) 6. คาขาย 
(   ) 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ....................... 

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของทานท่ีอยูรวมกนัจํานวน......................คน 
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สวนท่ี 2  ลักษณะการบริโภค 
1. ทานนิยมซ้ือเนื้อไกสวนใดบางไปบริโภค (ตอบไดหลายขอ) 

(   ) 1.เนื้อสวนปก (   ) 2. เนื้อสวนหนาอก  (   ) 3. เนื้อสวนสะโพก  
(   ) 4. เนื้อสวนนอง (   ) 5. เนื้อสวนอ่ืนๆ......................... 

2. ในครัวเรือนของทานนิยมซ้ือเนื้อไกสวนใดไปบริโภคมากท่ีสุด (ตอบได 1 ขอ) 
(   ) 1. เนื้อสวนปก (   ) 2. เนื้อสวนหนาอก  (   ) 3. เนื้อสวนสะโพก  
(   ) 4. เนื้อสวนนอง (   ) 5. เนื้อสวนอ่ืนๆ......................... 

3. ทานนําเนื้อไกมาใชปรุงอาหารเพ่ือการบริโภคประมาณก่ีวันตอสัปดาห 
 (   ) 1. 1-2 วัน  (   ) 2. 3-4 วัน  (   ) 3. 5-6 วัน  (   ) 4. ทุกวัน 
4. ทานนิยมรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อไกในชวงเวลาใดบาง (กรุณาเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไป
นอยท่ีสุด โดยท่ีหมายเลข 1 นิยมมากสุด และหมายเลข 2, 3, 4 นิยมรองลงมาตามลําดับ) 
 ........1. ชวงเชา ........2. ชวงกลางวัน ........3. ชวงเยน็  ........4. ชวงดกึ 
5. การบริโภคเนื้อไกในครัวเรือนของทานมีปริมาณการบริโภคประมาณ....................กิโลกรัม / คร้ัง 
 
สวนท่ี 3  พฤติกรรมการซ้ือเนื้อไก 
1. ทานซ้ือเนื้อไกมาบริโภคบอยแคไหน 
 (   ) 1. ทุกวัน  (   ) 2. 2-3 คร้ังตอสัปดาห  (   ) 3. 4-5 คร้ังตอสัปดาห  

(   ) 4. 2-3 คร้ังตอเดือน (   ) 5. เดือนละคร้ัง 
2. ทานนิยมเลือกซ้ือเนื้อไกในชวงเวลาใดบาง (กรุณาเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด โดยท่ี
หมายเลข 1 นิยมมากสุด และหมายเลข 2, 3, 4 นิยมรองลงมาตามลําดับ) 
 ........1. ชวงเชา ........2. ชวงกลางวัน ........3. ชวงเยน็  ........4. ชวงดกึ 
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3. ทานนิยมซ้ือเนื้อไกสวนตางๆในแตละคร้ังประมาณเทาใด  และจายเงินเฉล่ียตอคร้ังเทาไร 
(เลือกตอบในสวนท่ีทานนิยมซ้ือไปบริโภค) 
สวนของเน้ือไก (เลือกสวนท่ีทานนิยมซื้อ) ปริมาณในการซื้อคร้ังละ คาใชจายเฉล่ีย 

       1. ทั้งตัว .....................................ตัว/ครั้ง ......................................บาท 

       2. ปก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       3. หนาอก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       4. สันใน ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       5. สะโพก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       6. นอง ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       7. เครื่องในไก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       8. ขอไก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       9. เอ็นไก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       10. ตีนไก ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

       11. สวนอื่นๆ (ระบุ)...................... ...................................กก./ครั้ง ......................................บาท 

 
4. ทานมีความเห็นอยางไรตอราคาเนื้อไกท่ีทานซ้ือไปบริโภค (เลือกตอบเฉพาะสวนท่ีแสดงความ
พึงพอใจ) 

ชนิด ราคา 
ถูกมาก ถูก พอเหมาะ แพง แพงมาก 

สวนปก      
สวนหนาอก      
สวนสะโพก      
สวนนอง      

 
5. ทานนิยมซ้ือเนื้อไกมาบริโภคจากท่ีใดเปนประจํา (เลือกตอบเฉพาะสวนท่ีแสดงความพึงพอใจ) 

ชนิด แหลงขาย 
ตลาดสด รานคาเฉพาะ รานคาปลีก รานคาปลีกสมัยใหม อื่นๆ (ระบุ) 

สวนปก      
สวนหนาอก      
สวนสะโพก      
สวนนอง      
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6. ทานคิดเห็นอยางไรตอคุณภาพเนื้อไกท่ีทานไดซ้ือไปบริโภค (เลือกตอบเฉพาะสวนท่ีแสดงความ
พึงพอใจ) 

ชนิด คุณภาพเน้ือไก 
ดีมาก ดี ปานกลาง แย แยมาก 

สวนปก      
สวนหนาอก      
สวนสะโพก      
สวนนอง      

 
7. ทานมีเกณฑอยางไรในการตัดสินใจเลือกซ้ือเนื้อไกมาบริโภค (กรุณาเรียงลําดับโดยท่ีหมายเลข 1 
นิยมมากสุด  เรียงไปจนกระท่ังหมายเลข 10 นิยมนอยท่ีสุด  และเลือกตอบเฉพาะสวนท่ีแสดงความ
พึงพอใจ) 

เกณฑในการตัดสินใจเลือก ชนิด 

สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก สวนนอง 
1.ราคา     
2. ตราสินคา     
3. ความสดใหมและคุณภาพเน้ือไก     
4. มีผูใหคําแนะนําสินคา     
5. โปรโมช่ัน/ของแถม     
6. ตรารับประกันคุณภาพ     
7. ความสะอาด      
8. บรรจุภัณฑ     
9. ไมมีหลักเกณฑ     
10. อื่นๆ (ระบุ)     

8. ทานนิยมเลือกซ้ือเนื้อไกท่ีมีการบรรจุภัณฑในลักษณะใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเฉพาะสวนท่ีแสดง
ความพึงพอใจ) 

 
ชนิด 

บรรจุภัณฑท่ีตัดสินใจเลือก 
แบบถุงพลาสติกที่
สามารถหยิบใสไดเอง 

แบบใสแพ็คแลว
หุมดวยพลาสติก 

แบบบรรจุถุงที่ทํา
การหอสําเร็จ 

บรรจุภัณฑแบบอื่นๆ 
(โปรดระบุ) 

สวนปก    …………………… 
สวนหนาอก    …………………… 
สวนสะโพก    …………………… 
สวนนอง    …………………… 



 128

9. ในการเลือกซ้ือเนื้อไกมาบริโภค ทานมีสาเหตุใดบางในการเลือกซ้ือเนื้อไก (กรุณาเรียงลําดับจาก
มากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด โดยท่ีหมายเลข 1 นิยมมากสุด และหมายเลข 2, 3, 4, 5 นิยมรองลงมา
ตามลําดับ) 
 ........1. สะดวกซ้ือ หรือ หาซ้ือไดงาย ........2. ราคาถูกเม่ือเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ 
 ........3. มีคุณคาทางอาหาร  ........4. สามารถนํามาประกอบอาหารไดงาย 
 ........5. อ่ืนๆ........................................ 
10. เมื่อซ้ือเนื้อไกแลวทานจะซ้ือเนื้อสัตวอยางอ่ืนดวยหรือไม 

(   ) 1. ซ้ือ ระบุชนิดเนื้อสัตว......................................เพราะ................................................... 
(   ) 2. ไมซ้ือ เพราะ................................................................................................................ 

11. ทานคิดวาการโฆษณาผานส่ือรูปแบบใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน (กรุณาเรียงลําดับ
จากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด โดยท่ีหมายเลข 1 นิยมมากสุด และหมายเลข 2, 3, 4, 5, 6 นิยมรองลงมา
ตามลําดับ) 
 ........1. โทรทัศน    ........2. วิทย ุ  ........3. อินเตอรเน็ต 

........4. แผนพบั, ใบปลิว  ........5. พนักงานขาย ........6. อ่ืนๆ............................ 
12. ทานคิดวาโปรโมช่ันรูปแบบใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเนื้อไกของทาน (กรุณาเรียงลําดับจาก
มากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด โดยท่ีหมายเลข 1 นิยมมากสุด และหมายเลข 2, 3, 4 นิยมรองลงมา
ตามลําดับ) 

........1. การลดราคา    ........2. การแจกของแถม 

........3. การเพิม่ปริมาณเนื้อไก  ........4. อ่ืนๆ....................................................... 
13. ทานคิดวาการระบาดของไขหวัดนกมีผลตอความเช่ือม่ันในการซ้ือเนื้อไกของทานหรือไม 

(   ) 1. มี  เพราะ.......................................................................................................... 
(   ) 2. ไมมี เพราะ.......................................................................................................... 
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14. ในการตัดสินใจซื้อเน้ือไก  ทานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะใดมากที่สุด (กรุณาเรียงลําดับ โดยหมายเลข 1 
นิยมมากสุดและหมายเลข 2, 3, 4, 5, 6 นิยมรองลงมา และเลือกลักษณะที่พึงพอใจมากที่สุดในแตละคุณลักษณะ) 

สวนปก 
คุณลักษณะ เรียงลําดับความสําคัญตอการตัดสินใจ เลือกลักษณะที่พอใจมากท่ีสุด (ตอบได 1 ขอ) 

บรรจุภัณฑ        1) ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
       2) บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 
       3) ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 

ราคา        1) 80  บาท 
      2) 100  บาท 
      3) 120  บาท 

ขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร 

       1) แสดง 
      2) ไมแสดง 

ปายประกัน
คุณภาพ* 

       1) มีปายประกันคุณภาพ 
      2) ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตราสินคา        1) ไมมีตราสินคา 
      2) ตราสินคาของแหลงขาย 
      3) ตราสินคาของผูผลิต 

สวนยอยของปก        1) ปกบน 
      2) ปกกลาง 

สวนหนาอก 
รายการ เรียงลําดับความสําคัญตอการตัดสินใจ เลือกลักษณะที่พอใจมากท่ีสุด 

บรรจุภัณฑ        1) ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
       2) บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 
       3) ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 

ราคา        1) 90  บาท 
      2) 110  บาท 
      3) 130  บาท 

ขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร 

       1) แสดง 
      2) ไมแสดง 

ปายประกัน
คุณภาพ* 

       1) มีปายประกันคุณภาพ 
      2) ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตราสินคา        1) ไมมีตราสินคา 
      2) ตราสินคาของแหลงขาย 
      3) ตราสินคาของผูผลิต 
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สวนสะโพก 
รายการ เรียงลําดับความสําคัญตอการตัดสินใจ เลือกลักษณะที่พอใจมากท่ีสุด 

บรรจุภัณฑ        1) ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
       2) บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 
       3) ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 

ราคา        1) 65  บาท 
      2) 75  บาท 
      3) 85  บาท 

ขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร 

       1) แสดง 
      2) ไมแสดง 

ปายประกัน
คุณภาพ* 

       1) มีปายประกันคุณภาพ 
      2) ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตราสินคา        1) ไมมีตราสินคา 
      2) ตราสินคาของแหลงขาย 
      3) ตราสินคาของผูผลิต 

สวนนอง 
รายการ เรียงลําดับความสําคัญตอการตัดสินใจ เลือกลักษณะที่พอใจมากท่ีสุด 

บรรจุภัณฑ        1) ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
       2) บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 
       3) ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 

ราคา        1) 60  บาท 
      2) 70  บาท 
      3) 80  บาท 

ขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร 

       1) แสดง 
      2) ไมแสดง 

ปายประกัน
คุณภาพ* 

       1) มีปายประกันคุณภาพ 
      2) ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตราสินคา        1) ไมมีตราสินคา 
      2) ตราสินคาของแหลงขาย 
      3) ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ  *ปายประกันคุณภาพ หมายถึง ปายที่แสดงวาสินคามีคุณภาพและความปลอดภัย (food safety) มีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตในแหลงผลิตจนกระทั่งผลผลิตถึงผูบริโภค ตามมาตรฐาน GAP หรือ HACCP เชน 
มาตรฐานสินคาเกษตร Q ของทางกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ 
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สวนท่ี 4.ก ความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค (สวนปก) 
 กรุณาเรียงลําดับชุดผลิตภัณฑเน้ือไกสดที่แสดงในการดรูปภาพ  ตามความพึงพอใจของทานที่มีตอ
ผลิตภัณฑในการดตางๆ  โดยใหการดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจมากที่สุด  เปนลําดับที่ 1  และเรียงไปจนถึง
การดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจนอยที่สุด  เปนลําดับที่ 20 โดยเขียนลําดับความพึงพอใจของทานลงในชอง  
ลําดับความพึงพอใจ 

ลําดับความ
พึงพอใจ 

การด 
 

บรรจุภัณฑ 
 

ราคา 
 

ขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ปายประกันคุณภาพ* 
 

ตราสินคา 
 

สวนยอย
ของปก 

 1 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 100 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกบน 

 
2 

ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง 

100 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 

 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 

 
4 

ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง 

80 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกบน 

 
5 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 

 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกบน 

 
7 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 

 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกกลาง 

 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 

 
10 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกกลาง 

 11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 80 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกกลาง 

 
12 

ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง 

80 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 

 13 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 120 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 

 
14 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกบน 

 
15 

ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง 

120 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา ปกกลาง 

 16 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 80 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 

 
17 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 

 
18 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 

 
19 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 

 
20 

ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง 

100 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 

หมายเหตุ  *ปายประกันคุณภาพ หมายถึง ปายที่แสดงวาสินคามีคุณภาพและความปลอดภัย (food safety) มีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตในแหลงผลิตจนกระทั่งผลผลิตถึงผูบริโภค ตามมาตรฐาน GAP หรือ HACCP เชน 
มาตรฐานสินคาเกษตร Q ของทางกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ 
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สวนท่ี 4.ข ความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค (สวนหนาอก) 
 กรุณาเรียงลําดับชุดผลิตภัณฑเน้ือไกสดที่แสดงในการดรูปภาพ  ตามความพึงพอใจของทานที่มีตอ
ผลิตภัณฑในการดตางๆ  โดยใหการดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจมากที่สุด  เปนลําดับที่ 1  และเรียงไปจนถึง
การดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจนอยที่สุด  เปนลําดับที่ 20 โดยเขียนลําดับความพึงพอใจของทานลงในชอง  
ลําดับความพึงพอใจ 

ลําดับความ
พึงพอใจ 

การด 
 

บรรจุภัณฑ 
 

ราคา 
 

ขอมูลพลงังาน
และสารอาหาร 

ปายประกันคุณภาพ 
 

ตราสินคา 
 

 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
4 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 90 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
5 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 90 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
7 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 110 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
10 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 90 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 110 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 
 

12 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 13 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 130 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 
 

14 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 130 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 
 

17 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
18 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 90 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
19 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
20 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 90 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ  *ปายประกันคุณภาพ หมายถึง ปายที่แสดงวาสินคามีคุณภาพและความปลอดภัย (food safety) มีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตในแหลงผลิตจนกระทั่งผลผลิตถึงผูบริโภค ตามมาตรฐาน GAP หรือ HACCP เชน 
มาตรฐานสินคาเกษตร Q ของทางกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ 
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สวนท่ี 4.ค ความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค (สวนสะโพก) 
 กรุณาเรียงลําดับชุดผลิตภัณฑเน้ือไกสดที่แสดงในการดรูปภาพ  ตามความพึงพอใจของทานที่มีตอ
ผลิตภัณฑในการดตางๆ  โดยใหการดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจมากที่สุด  เปนลําดับที่ 1  และเรียงไปจนถึง
การดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจนอยที่สุด  เปนลําดับที่ 20 โดยเขียนลําดับความพึงพอใจของทานลงในชอง  
ลําดับความพึงพอใจ 
ลําดับความ
พึงพอใจ 

การด 
 

บรรจุภัณฑ 
 

ราคา 
 

ขอมูลพลงังาน
และสารอาหาร 

ปายประกันคุณภาพ 
 

ตราสินคา 
 

 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 
 

2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 85 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
4 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 65 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
5 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 65 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
7 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 75 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 85 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
10 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 65 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 75 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 
 

12 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 13 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 85 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 
 

14 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 85 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 
 

17 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
18 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 65 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
19 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
20 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 65 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ  *ปายประกันคุณภาพ หมายถึง ปายที่แสดงวาสินคามีคุณภาพและความปลอดภัย (food safety) มีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตในแหลงผลิตจนกระทั่งผลผลิตถึงผูบริโภค ตามมาตรฐาน GAP หรือ HACCP เชน 
มาตรฐานสินคาเกษตร Q ของทางกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ 
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สวนท่ี 4.ง ความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค (สวนนอง) 
 กรุณาเรียงลําดับชุดผลิตภัณฑเน้ือไกสดที่แสดงในการดรูปภาพ  ตามความพึงพอใจของทานที่มีตอ
ผลิตภัณฑในการดตางๆ  โดยใหการดชุดผลิตภัณฑที่ทานพึงพอใจมากที่สุด  เปนลําดับที่ 1  และเรียงไปจนถึง
การดชุดผลิตภัณฑท่ีทานพึงพอใจนอยที่สุด  เปนลําดับที่ 20 โดยเขียนลําดับความพึงพอใจของทานลงในชอง  
ลําดับความพึงพอใจ 

ลําดับความ
พึงพอใจ 

การด 
 

บรรจุภัณฑ 
 

ราคา 
 

ขอมูลพลงังาน
และสารอาหาร 

ปายประกันคุณภาพ 
 

ตราสินคา 
 

 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 
 

2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
4 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 60 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
5 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
7 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 70 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของแหลงขาย 

 
10 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 60 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 70 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 
 

12 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 13 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 80 แสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราย่ีหอของแหลงขาย 
 

14 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 80 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 
 

17 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง มีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
18 ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 60 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

 
19 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

 
20 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปายประกันคุณภาพ ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ  *ปายประกันคุณภาพ หมายถึง ปายที่แสดงวาสินคามีคุณภาพและความปลอดภัย (food safety) มีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตในแหลงผลิตจนกระทั่งผลผลิตถึงผูบริโภค ตามมาตรฐาน GAP หรือ HACCP เชน 
มาตรฐานสินคาเกษตร Q ของทางกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ 
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 ภาคผนวก ค  
ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี conjoint analysis   
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสด  ดวยวิธี conjoint analysis  โดยการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 
1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสด  ดวยวิธี conjoint analysis  ในตลาดรวม  
 1.1 ผลการวิเคราะหของเนื้อไกสดสวนปกดวยวิธี conjoint analysis  (N=100) 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
สวนยอยของปก 2 Discrete 

Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .250 .284 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.572 .333 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .323 .333 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง .984 .213 
  ไมแสดง -.984 .213 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.601 .213 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.601 .213 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -.822 .284 
  ตราสินคาของแหลงขาย .795 .333 
  ตราสินคาของผูผลิต .027 .333 
สวนยอยของปก ปกบน .171 .213 
  ปกกลาง -.171 .213 
ราคา 80 -.380 .257 
  100 -.760 .514 
  120 -1.140 .771 
(Constant)  9.308 .508 
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Importance Values 
บรรจุภัณฑ 17.646 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 16.543 
ปายประกันคุณภาพ 25.989 
ตรายี่หอของสินคา 20.349 
สวนยอยของปก 7.273 
ราคา 12.199 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.380 

 
Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .965 .000 
Kendall's tau .929 .000 
Kendall's tau for Holdouts .667 .087 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
  
 

1.2 ผลการวิเคราะหของเนื้อไกสดสวนหนาอกดวยวิธี conjoint analysis  (N=100) 
 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
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Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .133 .318 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.472 .373 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .338 .373 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.575 .238 
  ไมแสดง -1.575 .238 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.501 .238 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.501 .238 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.108 .318 
  ตราสินคาของแหลงขาย .178 .373 
  ตราสินคาของผูผลิต .930 .373 
ราคา 90 -.528 .287 
  110 -1.056 .575 
  130 -1.585 .862 
(Constant) 9.668 .568 

 
Importance Values 

บรรจุภัณฑ 19.465 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 22.127 
ปายประกันคุณภาพ 20.477 
ตรายี่หอของสินคา 22.860 
ราคา 15.071 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.528 
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Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .963 .000 
Kendall's tau .850 .000 
Kendall's tau for Holdouts .667 .087 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
 

1.3 ผลการวิเคราะหของเนื้อไกสดสวนสะโพกดวยวิธี conjoint analysis  (N=100) 
 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 

Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .045 .377 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.996 .442 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .951 .442 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.401 .282 
  ไมแสดง -1.401 .282 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.733 .282 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.733 .282 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -.497 .377 
  ตราสินคาของแหลงขาย -.154 .442 
  ตราสินคาของผูผลิต .651 .442 
ราคา 65 -.340 .341 
  75 -.680 .681 
  85 -1.020 1.022 
(Constant) 9.208 .673 
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Importance Values 
บรรจุภัณฑ 21.835 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 19.580 
ปายประกันคุณภาพ 22.835 
ตรายี่หอของสินคา 21.048 
ราคา 14.702 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.340 

 
Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .949 .000 
Kendall's tau .733 .000 
Kendall's tau for Holdouts .667 .087 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
 

1.4 ผลการวิเคราะหของเนื้อไกสดสวนนองดวยวิธี conjoint analysis  (N=100) 
 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
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Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .313 .284 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.622 .334 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .308 .334 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.198 .213 
  ไมแสดง -1.198 .213 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 2.070 .213 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -2.070 .213 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.148 .284 
  ตราสินคาของแหลงขาย .183 .334 
  ตราสินคาของผูผลิต .965 .334 
ราคา 60 -.560 .257 
  70 -1.120 .515 
  80 -1.680 .772 
(Constant) 9.689 .508 

Importance Values 
บรรจุภัณฑ 20.243 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 17.795 
ปายประกันคุณภาพ 27.109 
ตรายี่หอของสินคา 20.086 
ราคา 14.768 

Averaged Importance Score 
Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.560 

Correlations(a) 
  Value Sig. 
Pearson's R .975 .000 
Kendall's tau .883 .000 
Kendall's tau for Holdouts 1.000 .021 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
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2. ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ท่ีไดจากการแบงกลุมโดยวิธี cluster analysis  
 2.1 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนปกในตลาดท่ี 1 (N=18) 
 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
สวนยอยของปก 2 Discrete 

  
Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .824 .699 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -2.447 .819 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 1.623 .819 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง -.194 .524 
  ไมแสดง .194 .524 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ .139 .524 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -.139 .524 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา .269 .699 
  ตราสินคาของแหลงขาย 1.067 .819 
  ตราสินคาของผูผลิต -1.336 .819 
สวนยอยของปก ปกบน .785 .524 
  ปกกลาง -.785 .524 
ราคา 80 .864 .632 
  100 1.727 1.264 
  120 2.591 1.896 
(Constant) 6.715 1.249 
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Importance Values 
บรรจุภัณฑ 26.573 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 11.507 
ปายประกันคุณภาพ 13.909 
ตรายี่หอของสินคา 25.721 
สวนยอยของปก 10.194 
ราคา 12.096 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา .864 

  
Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .834 .000 
Kendall's tau .517 .003 
Kendall's tau for Holdouts -.333 .248 

a  Correlations between observed and estimated preferences 

 
2.2 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนปกในตลาดท่ี 2 (N=82) 

 
Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
สวนยอยของปก 2 Discrete 
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Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .124 .219 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.161 .257 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .037 .257 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.242 .164 
  ไมแสดง -1.242 .164 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.922 .164 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.922 .164 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.061 .219 
  ตราสินคาของแหลงขาย .735 .257 
  ตราสินคาของผูผลิต .326 .257 
สวนยอยของปก ปกบน .037 .164 
  ปกกลาง -.037 .164 
ราคา 80 -.653 .198 
  100 -1.306 .397 
  120 -1.959 .595 
(Constant) 9.877 .392 

 
Importance Values 

บรรจุภัณฑ 15.687 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 17.649 
ปายประกันคุณภาพ 28.641 
ตรายี่หอของสินคา 19.169 
สวนยอยของปก 6.632 
ราคา 12.222 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.653 
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Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .985 .000 
Kendall's tau .950 .000 
Kendall's tau for Holdouts .333 .248 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
 

2.3 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนหนาอกในตลาดท่ี 1 
(N=92) 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 

 
Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .125 .316 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.306 .371 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .181 .371 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.682 .237 
  ไมแสดง -1.682 .237 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.580 .237 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.580 .237 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.089 .316 
  ตราสินคาของแหลงขาย .114 .371 
  ตราสินคาของผูผลิต .975 .371 
ราคา 90 -.769 .286 
  110 -1.538 .573 
  130 -2.306 .859 
(Constant) 10.086 .566 
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Importance Values 
บรรจุภัณฑ 18.287 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 23.511 
ปายประกันคุณภาพ 21.612 
ตรายี่หอของสินคา 22.761 
ราคา 13.830 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.769 

 
Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .967 .000 
Kendall's tau .833 .000 
Kendall's tau for Holdouts .667 .087 

a  Correlations between observed and estimated preferences 

 
2.4 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนหนาอกในตลาดท่ี 2 

(N=8) 
Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
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Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .229 .601 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -2.380 .705 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 2.151 .705 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง .344 .451 
  ไมแสดง -.344 .451 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ .594 .451 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -.594 .451 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.333 .601 
  ตราสินคาของแหลงขาย .917 .705 
  ตราสินคาของผูผลิต .417 .705 
ราคา 90 2.239 .543 
  110 4.477 1.087 
  130 6.716 1.630 
(Constant) 4.858 1.074 

 
Importance Values 

บรรจุภัณฑ 33.012 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 6.216 
ปายประกันคุณภาพ 7.417 
ตรายี่หอของสินคา 24.007 
ราคา 29.347 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา 2.239 

 
 
 
 



 148

Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .907 .000 
Kendall's tau .797 .000 
Kendall's tau for Holdouts .000 .500 

a  Correlations between observed and estimated preferences 

 
2.5 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนสะโพกในตลาดท่ี 1 

(N=89) 
Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 

 
Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .125 .335 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.502 .392 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .377 .392 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.573 .251 
  ไมแสดง -1.573 .251 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.567 .251 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.567 .251 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -.948 .335 
  ตราสินคาของแหลงขาย .173 .392 
  ตราสินคาของผูผลิต .774 .392 
ราคา 65 -.484 .303 
  75 -.968 .605 
  85 -1.453 .908 
(Constant) 9.553 .598 
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Importance Values 
บรรจุภัณฑ 19.502 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 22.465 
ปายประกันคุณภาพ 21.148 
ตรายี่หอของสินคา 21.623 
ราคา 15.263 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.484 

 
Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .959 .000 
Kendall's tau .845 .000 
Kendall's tau for Holdouts .667 .087 

a  Correlations between observed and estimated preferences 

 
 
2.6 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนสะโพกในตลาดท่ี 2 

(N=11) 
Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
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Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .197 .250 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.223 .293 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .027 .293 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.591 .187 
  ไมแสดง -1.591 .187 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ .966 .187 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -.966 .187 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -2.409 .250 
  ตราสินคาของแหลงขาย .216 .293 
  ตราสินคาของผูผลิต 2.193 .293 
ราคา 65 -.884 .226 
  75 -1.769 .452 
  85 -2.653 .678 
(Constant) 10.601 .446 

 
Importance Values 

บรรจุภัณฑ 19.164 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 19.396 
ปายประกันคุณภาพ 15.047 
ตรายี่หอของสินคา 32.875 
ราคา 13.518 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.884 
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Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .982 .000 
Kendall's tau .883 .000 
Kendall's tau for Holdouts .548 .139 

a  Correlations between observed and estimated preferences 

 
2.7 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนนองในตลาดท่ี 1 (N=81) 
 

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 

 
Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .377 .278 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ -.955 .326 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง .579 .326 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.128 .209 
  ไมแสดง -1.128 .209 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 2.324 .209 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -2.324 .209 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.128 .278 
  ตราสินคาของแหลงขาย .280 .326 
  ตราสินคาของผูผลิต .848 .326 
ราคา 60 -.030 .252 
  70 -.061 .503 
  80 -.091 .755 
(Constant) 8.741 .497 
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Importance Values 
บรรจุภัณฑ 20.900 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 17.961 
ปายประกันคุณภาพ 30.306 
ตรายี่หอของสินคา 19.802 
ราคา 11.031 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -.030 

 
Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .978 .000 
Kendall's tau .933 .000 
Kendall's tau for Holdouts 1.000 .021 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
 

2.8 ผลการวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis  ของเนื้อไกสดสวนนองในตลาดท่ี 2 (N=19) 
  

Model Description 

  N of Levels Relation to Ranks or Scores 
บรรจุภัณฑ 3 Discrete 
ราคา 3 Linear (less) 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 2 Discrete 
ปายประกันคุณภาพ 2 Discrete 
ตรายี่หอของสินคา 3 Discrete 
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Utilities 

  Utility Estimate Std. Error 
บรรจุภัณฑ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส .044 .451 
  บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ .800 .529 
  ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง -.844 .529 

ขอมูลพลังงานและสารอาหาร แสดง 1.493 .338 
  ไมแสดง -1.493 .338 
ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ .987 .338 
  ไมมีปายประกันคุณภาพ -.987 .338 
ตรายี่หอของสินคา ไมมีตราสินคา -1.237 .451 
  ตราสินคาของแหลงขาย -.230 .529 
  ตราสินคาของผูผลิต 1.467 .529 
ราคา 60 -2.818 .408 
  70 -5.636 .816 
  80 -8.455 1.224 
(Constant) 13.730 .806 

 
Importance Values 

บรรจุภัณฑ 17.439 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 17.085 
ปายประกันคุณภาพ 13.479 
ตรายี่หอของสินคา 21.296 
ราคา 30.700 

Averaged Importance Score 
 

Coefficients 

  B Coefficient 

  Estimate 
ราคา -2.818 
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Correlations(a) 

  Value Sig. 
Pearson's R .958 .000 
Kendall's tau .833 .000 
Kendall's tau for Holdouts .667 .087 

a  Correlations between observed and estimated preferences 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี Bradley-Terry-Luce 
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ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดดวยวิธี Bradley-Terry-Luce 

 
1. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนปก ตลาดสวนท่ี 1 (N=81) 

Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 19 50.0% 26.3% 50.5% 
ตลาดจําลองที่ 1 4 22.2% 21.8% 26.5% 
ตลาดจําลองที่ 3 7 27.8% 21.2% 19.2% 
ตลาดจําลองที่ 2 5 .0% 18.3% 2.9% 
ตลาดจําลองที่ 4 1 .0% 12.4% .8% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 
 

2. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนปก ตลาดสวนท่ี 2 (N=19) 
Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 16 52.4% 29.1% 51.8% 
ตลาดจําลองที่ 3 7 28.0% 21.9% 26.4% 
ตลาดจําลองที่ 4 1 19.5% 21.8% 18.2% 
ตลาดจําลองที่ 2 5 .0% 15.6% 2.6% 
ตลาดจําลองที่ 1 4 .0% 11.6% 1.0% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 
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3. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนหนาอก ตลาดสวนท่ี 1 (N=92) 
Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 0 64.1% 30.5% 60.0% 
ตลาดจําลองที่ 1 1 19.6% 23.2% 20.8% 
ตลาดจําลองที่ 4 4 7.6% 19.3% 8.3% 
ตลาดจําลองที่ 3 3 5.4% 16.4% 6.7% 
ตลาดจําลองที่ 2 2 3.3% 10.5% 4.3% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 

 
4. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนหนาอก ตลาดสวนท่ี 2 (N=8) 

Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 0 75.0% 30.5% 72.9% 
ตลาดจําลองที่ 4 4 12.5% 20.2% 14.0% 
ตลาดจําลองที่ 2 3 12.5% 16.1% 12.5% 
ตลาดจําลองที่ 3 2 .0% 17.7% .3% 
ตลาดจําลองที่ 1 1 .0% 15.5% .3% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 
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5. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนสะโพก ตลาดสวนท่ี 1 (N=89) 
Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 0 58.4% 30.0% 55.9% 
ตลาดจําลองที่ 1 1 20.2% 22.6% 20.0% 
ตลาดจําลองที่ 4 4 11.2% 19.5% 11.3% 
ตลาดจําลองที่ 3 3 5.6% 16.2% 7.6% 
ตลาดจําลองที่ 2 2 4.5% 11.7% 5.2% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 

 
6. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนสะโพก ตลาดสวนท่ี 2 (N=11) 

Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 0 72.7% 29.9% 62.9% 
ตลาดจําลองที่ 1 1 9.1% 23.3% 16.6% 
ตลาดจําลองที่ 4 4 .0% 19.8% 2.4% 
ตลาดจําลองที่ 3 3 18.2% 19.1% 18.1% 
ตลาดจําลองที่ 2 2 .0% 7.9% .0% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 
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7. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนนอง ตลาดสวนท่ี 1 (N=81) 
Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 0 67.9% 31.4% 64.8% 
ตลาดจําลองที่ 4 4 14.8% 22.9% 15.5% 
ตลาดจําลองที่ 1 1 7.4% 19.3% 9.1% 
ตลาดจําลองที่ 3 3 2.5% 15.3% 4.2% 
ตลาดจําลองที่ 2 2 7.4% 11.2% 6.4% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 

 
8. ผลการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนนอง ตลาดสวนท่ี 1 (N=19) 

Preference Probabilities of Simulations(b) 

Card Number ID Maximum Utility(a) Bradley-Terry-Luce Logit 
ตลาดสมมติ 0 55.3% 30.4% 58.3% 
ตลาดจําลองที่ 1 1 34.2% 24.5% 28.0% 
ตลาดจําลองที่ 3 3 10.5% 20.9% 12.8% 
ตลาดจําลองที่ 4 4 .0% 15.0% .8% 
ตลาดจําลองที่ 2 2 .0% 9.2% .1% 

a  Including tied simulations 
b  y out of x subjects are used in the Bradley-Terry-Luce and Logit methods because these subjects have all 
nonnegative scores. 
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