โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรูด า นการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยนักวิชาการไทยที่อยูตางประเทศกลับ
มารวมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ

จัดโดย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยากร ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล

- ศาสตราจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร Louisiana State
University เมือง Baton Rouge, Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผูเชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทสัมผัส การพัฒนาผลิตภัณฑ และการวิจัย
ผูบริโภค
- หัวหนากลุม Agro-Industry ของสมาคม นักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada –
ATAPC)
- ผูทรงคุณวุฒิภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม. เกษตรศาสตร

พิเศษ ชําระคาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
รับหนังสือ “การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับ
ของผูบริโภค” พิมพครัง้ ที่ 2
เขียนโดย รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ฟรี 1 เลม

หลักการและเหตุผล
ภาควิชาพัฒนาผลิต ภัณฑ คณะอุต สาหกรรมเกษตร มีเปาหมายในการจัด สัมมนานี้เพื่อ เพิ่มพูนความรู
ใหมๆใหแกนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และผูที่สนใจ โดยในครั้งนี้จะจัดสัมมนาในเรื่อง Preference Testing
with a “No Preference” Option การทดสอบความชอบเปนวิธีที่ผูทดสอบเปรียบเทียบความชอบระหวาง
ตัวเลือก โดยอาจมี 2 ตัวอยางหรือมากกวา กรณีที่มี 2 ตัวอยางหรือที่เราเรียกวา “การเปรียบเทียบตัวอยาง
คู” เปนวิธีที่งายและเปนที่นิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งที่ใชในการทดสอบความชอบกับผูบริโภค ถึงแมวิธีนี้จะดูแลวเปน
วิธีที่งายและตรงไปตรงมา เปนวิธีที่ไมมีตัวเลือก “no preference” ทําใหไมสามารถทราบไดแนนอนวา ผล
การศึกษานั้นมีอิทธิพลหรือไมจากการที่ผูทดสอบถูกบังคับใหเลือกชอบตัวอยางใดตัวอยางหนึ่งมากกวา ทั้งๆที่
ผูทดสอบอาจไมไดชอบตัวอยางใดมากกวากันก็ได แตหากใหผูบริโภคสามารถเลือกทางเลือก “no preference”
ได ก็จะพบความซับซอนในการวิเคราะหขอมูลมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดการขอมูลกอนนําไปวิเคราะห ซึ่ง
วิธีที่นิยมใช ไดแก dropping, proportional splitting หรือ equal splitting อยางไรก็ตาม มีโมเดลทางจิตวิทยาบาง
โมเดลที่สามารถใหขอมูลที่มากกวาแคการวิเคราะหทางสถิติ เชน Thurstonian 2-AC ซึ่งโมเดลนี้ สามารถรวม
ขอมูลสวนของ “no preference” เขาไปในการวิเคราะหดวย ทําใหไดขอมูลความแตกตางในเรื่องความชอบ
ระหวางผลิตภัณฑและสามารถทํานายสัดสวนของ “no preference” ไดอีกดวย
ดังนั้นเพื่อใหนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความชอบ
ตัวอยางคู แบบมีทางเลือก “no preference” ไดอยางถูกตอง และไดขอมูลที่เปนประโยชนมากที่สุด ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญในการเสริมความรูใหมๆ ใหนักพัฒนา
ผลิตภัณฑ จึงไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล จากมหาวิทยาลัย Louisiana State
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนวิทยากรพิเศษ บรรยายและสอนปฏิบัติการ เพื่อใหความรูในเรื่องดังกลาว
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวอยางคู แบบที่มีทางเลือก “no preference”
2. เพื่อหารายไดสมทบกองทุน รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติผูเขารวมสัมมนา

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ อาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป (รับจํานวนจํากัด 100 คน)
วันที่สัมมนา วันที่ 9-10 มกราคม 2557 เวลา 9.00-16.00. น. (1.5 วัน)
สถานที่ โรงแรมมารวยการเดน
คาลงทะเบียน 4,500.00 บาท (สี่พันหารอยบาทถวน) รวมคาอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนา
ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม (ขาราชการมีสิทธิเ์ บิกคาลงทะเบียน ไดตามระเบียบราชการและไมถือเปนวันลา)

ชําระคาลงทะเบียน

โดยโอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี “ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ ม.เกษตรศาสตร”
บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ 069-2-32982-4 ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุณาสงแบบฟอรมลงทะเบียนและหลักฐานการชําระเงินทางโทรสารหมายเลข 02-561-3456 หรือ
E-mail: supichaya_pdku@hotmail.com ไดตงั้ แตบัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556



กําหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557
8:00-9:00 น.
ลงทะเบียนและรับเอกสาร
9:00-9:20 น.
กลาวเปดสัมมนา โดย รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
บรรยาย:
9:30-10:30 น.
- Overview of a paired preference test and data analysis (a binomial test, an approximation of
the z value and a chi-squared tests)
- Overview of a paired preference test with a “no preference” option
- Pre-treatments of preference data with “no preference” responses (equal or proportional
splitting, dropping or including them)
- Which method to use based on a power-based analysis?
บรรยาย:
10:45-12.00 น.
- The Thurstonian 2-Alternative Choice (AC) Method
- Calculation of d’ and τ values of the 2-AC Method
- Manual calculation
- The R-SensR Program
- The Thurstonian 2-AC Table (IFPrograms™)
13:00 –14:30 น. ปฏิบัติการ 1: Preference testing with a “no preference” option (N1 =50)
- Pre-treatments: dropping, equal splitting, and proportional splitting
- Data analysis: a 2AFC (binomial) test
ปฏิบัติการ 2: Preference testing with a “no preference” option (N2 =50)
- Data analysis: a 2-AC test
- Manual, R-SensR and the 2-AC Table (IFProgramsTM)
บรรยาย:
14:45-15:15 น.
- Multinomial approach to analyzing data with the no-preference option
ปฏิบัติการ 3: Establishing Identicality Norms for No Preference Data (N1=50 and N2=50)
15:15-16:00 น.
- Data collection only
วันศุกรที่ 10 มกราคม 2557
บรรยาย:
9:00-10:30 น.
- A Placebo Design in Preference Testing
- Identicality norm
- Establishing Identicality Norms for No Preference Data
ปฏิบัติการ 3: Establishing Identicality Norms for No Preference Data (N1=50 and N2=50)
- Data analysis and interpretation
ปฏิบัต:ิ Comprehensive Data Analysis for Preference Testing with No Preference Options
10:45-11:30 น.
- Using data from Lab #1, #2 and #3.
บรรยาย (ONLY if time permits)
- FERRIS K-VISIT Method for replicated preference testing with a “no preference” Option
11:30 –12:00 น. อภิปราย และ ถามตอบ/ รับใบประกาศนียบัตร
กลาวปดสัมมนา โดย รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
*10.30 น. และ 14.30 น. พัก-รับประทานอาหารวาง 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

แบบฟอรมลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………………….
ที่อยู……………………………………………………………………………………….……………..…………................................
.....................................................……………..…………………………………………….....……………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท……………………..…………………โทรสาร…………………………………….มือถือ …………………………………..
E-mail :………………………………………………………..
ชื่อ-ที่อยูสําหรับการออกใบเสร็จรับเงิน (ตัวบรรจง)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ป พ.ศ. ที่ตองการในใบเสร็จ (ในกรณี ชําระเงินแลว)
 2556
 2557
หมายเหตุ : หากทานยังไมไดสงหลักฐานการชําระเงิน ถือวายังไมไดลงทะเบียน

ติดตอสอบถาม
คุณสุพิชญา พวงพิกุล
โทรศัพท 02-562-5004 ตอ 5267, 086-031-1818
โทรสาร 02-561-3456
E-mail: supichaya_pdku@hotmail.com

