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การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อไส้ขนมลูก
ชิดจากเศษเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตลูกชิดเช่ือม จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท เม่ือให้ผูต้อบ
แบบสอบถามทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ไส้ขนมลูกชิด ซ่ึ งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้การยอมรับอยู่ในเกณฑ์ระดบัชอบปานกลางถึงชอบมาก ในทุกคุณลกัษณะ โดยมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 7.28 – 7.83 ไดแ้ก่ ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความหนืดและความชอบ
โดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดน้ี เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มีรสชาติอร่อย
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีราคาอยู่ในช่วง 50 -100 บาทต่อกิโลกรัม น ้ าหนกับรรจุ 0.25 – 
1.00 กิโลกรัม ซ่ึงขวดแกว้เป็นรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ สถานท่ีเหมาะสมใน
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไส้ขนมลูกชิดคือ ร้านสะดวกซ้ือ ในการประชาสัมพนัธ์ใช้การแจกแผ่นพบัใน
ปลิวพร้อมแจกให้ชิม นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์ไส้ขนม
ลูกชิดท่ีท าจากเศษลูกชิดเหลือใช้ว่าเป็นการใช้ของเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและสามารถ
พฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ได ้ขอ้มูลจากการศึกษาน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาผลิตภณัฑลู์กชิดของผูป้ระกอบการแปรรูปลูกชิดไดใ้นอนาคต 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to investigate consumer acceptance of sugar palm seed 

filling from by-product of sugaring palm seed Industry based on questionnaires distributed to 400 

respondents. Most of the respondents were under or equal 20 years old female with bachelor degree. 

These were students with the average salary of less than 10,000 baht. The results found that the 

respondents accepted the sugar palm seed filling at like moderately to like very much in all quality 

attributes: appearance, color, odor, flavor, viscosity and overall-preference with the preference 

scores between 7.28 – 7.83.  Most of respondents decided to purchase this product due to the good 

taste and high nutritive value. The prices of product were accepted at 50-100 baht/ kilogram for 

0.25-1.00 kilograms/package. Glass bottle was the most preferable package for sugar palm seed 

filling. The distribution venues for selling the products should be at the convenient stores. The 

products promotion should be advertised in leaflet together with tasted samples. Moreover, most of 

respondents commented on this product has potential waste utilization to produce the novel and 

value added product. The information from this study could be applied for further product 

development for sugar palm seed manufacturer. 


