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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงจาก รองศาสตราจารย ์
ดร.นิรมล อุตมอ่าง อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระและกรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.
รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธร ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และอาจารย ์ดร.ภูริทตั อินยา 
เป็นกรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ท่ีได้ช่วยเหลือให้ค  าแนะน าและตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ค  าปรึกษาและค าแนะน าในการท าคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณสมฤดี มัน่สวาทะไพบูรณ์ เกษตรกรผูป้ลูกข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ท่ีให้
ขอ้มูลเพื่อน ามาท าการคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษา และคอยให้ก าลงัใจท่ีดี และ
ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจและใหค้  าปรึกษาในระหวา่งการท าการศึกษาน้ีตลอดมา  
 ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจ หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูศึ้กษาขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 
การส ารวจวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้ว

เจ้าหอมนิล ในอ าเภอเมืองจังหวัด เชียงใหม่  โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 400 คน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และมีการทดสอบการยอมรับโดยใช ้Hedonic scale 9 
คะแนนใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าการชิมขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิลและใหค้ะแนนการยอมรับใน
ดา้นต่างๆ โดยใช้ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิลท่ีหุงดว้ยหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ในสัดส่วนของน ้ าและ
ขา้วท่ีเท่ากนั 

จากขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 56
และเพศชายร้อยละ 44 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 116 คนเท่ากับร้อยละ 29 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 176 คนเท่ากบั ร้อยละ 44 ส่วนใหญ่มีอายุ มีอายุระหวา่ง 41-60 ปีและ 60 ปีข้ึนไป 105 คน 
เท่ากบัร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 จ  านวน 121 คนเท่ากบัร้อยละ 30.3 

ผลในดา้นพฤติกรรมการบริโภคขา้วสีพบว่าเป็นเพศหญิงส่วนมากเคยบริโภคขา้วสี (ร้อยละ
50.90) ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
รับประทานขา้วมีสีจะเคยรับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ53.18) บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพคือ ตนเอง และจะนิยมซ้ือขนาด 1 กิโลกรัม(ร้อยละ 56.3) ความถ่ีในการ
บริโภค 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 39.3 เหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือมีคุณค่าทางอาหารสูง
(ร้อยละ63.7)มีแหล่งข้อมูลข้าวมีสีจากเอกสารแนะน าผลิตภัณฑ์  (ร้อยละ 65.9) สถานท่ี ซ้ือท่ี
ห้างสรรพสินคา้ (ร้อยละ69.9)สัดส่วนในการหุงขา้วมีสีต่อขา้วขาวคือหุงขา้วมีสีลว้น (ร้อยละ 41.6) 
ส่วนใหญ่ทราบวา่ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล (ร้อยละ 61.8) 
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ดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดจากการวิเคราะห์ปัจจยัพบว่า ประกอบดว้ย 5ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละสถานท่ีการจดัจ าหน่ายปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการประชาสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นสารอาหารและความสะดวกโดยปัจจยัดา้นรา
คามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด โดยค่า % of Variance  ท่ีมีค่า 17.03 ซ่ึงสูง
กวา่ทุกปัจจยั 

ดา้นการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์
ร่ีดา้นความชอบโดยรวม สี ลกัษะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวมเน้ือสัมผสัโดยรวมเท่ากบั 5.73 
± 0.71 , 5.69 ± 0.75,5.82 ± 0.86,5.86 ± 0.91, 5.87 ± 0.96 และ 5.88 ± 1.10 ตามล าดับ ด้านทิศทาง
ความพอดี ผู ้บ ริโภคเห็นว่ามีด้านลักษณะปรากฏและด้านเน้ือสัมผ ัส เข้มเกินไป และผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับร้อยละ 96.5 และตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีร้อยละ 72.8 

ดา้นการยอมรับขา้วหอมนิล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนการยอมรับขา้วหอมนิล
ดา้นความชอบโดยรวม สี ลกัษะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม  เท่ากบั 
5.63 ± 1.01, 5.57 ± 1.01, 5.66 ± 1.16, 5.73 ± 1.25,  5.71 ± 1.22และ 5.70 ± 1.30 ตามล าดับ มีความ
คิดเห็นต่อทิศทางความพอดีของข้าวหอมนิลว่าขา้วหอมนิลมี ด้านกล่ิน ด้านรสชาติ ด้านลกัษณะ
ปรากฏ และดา้นเน้ือสัมผสัเขม้เกินไปและส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคให้การยอมรับร้อยละ 85.3 และตดัสินใจ
ซ้ือหอมนิลร้อยละ 64.5 

ผลการเปรียบเทียบการยอมรับ ขา้วไรซ์เบอร่ี กบัขา้วหอมนิล พบวา่ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมีคะแนน
ดา้นความชอบโดยรวม สี ลกัษะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มากกว่า
ขา้วหอมนิลในทุกดา้นและมีร้อยละของการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ขา้วหอมนิลเช่นกนั 
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ABSTRACT 
  
This research aimedto study about the consumer acceptance of Riceberry and Hom-nil rice in 
MueaungChaingMai district, by questioning and collecting data from 400 respondents. The 9-point  
Hedonic scale had been used  for the experiment. The respondents tasted  Riceberry and Hom-nil 
rice which had been cooked in the same ratio of rice and water using electric cooker. According to 
the personnel demographic data of respondent, the percentage of female and male respondents 
wereis56% and 44%, respectively.  The majority age of the respondents wasis 41-60 years and over 
60 years total 105 peopleas 26.5%.  The majority  respondents income was less than 5,000 Baht 
total 121 people as 30.3%. 

 In terms of the consumption behavior result, mostly female respondents hadeaten colored 
rice (50.90%). In contrast, most male respondents had never eatenit before. The respondents who 
experience colored rice consumption, most of them which is 53.18 % have had Rdiceberry rice. 
Usually, respondents would buy healthy color rice by themselves, and the most proper quantity of 
purchasing was pack of 1 Kilogram (56.3 %). The  frequency of consumptionis 2-6 times per week 
(39.3%). The reason ofeating colored rice wasthat it high nutritional value (63.7 %). Data source of 
colored rice was from product literature (65.9 %). They boughtcolored rice at department store 
(69.9%). The proportion of colored rice with white rice wasall colored rice (41.6 Percent).Most of  
respondentsknew that Rice berry developed from Hom-nil Rice (61.8 Percent).  
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 In aspect of marketing mix, which consistedof ;1.Price, 2.Packaging and Place, 3.Quality 
and safety, 4.Product and Promotion,and5. Nutrition and convenience of distribution channel.   
The study found that Price factor influence on consumer’s purchasing decision, the percentage of 
variance is 17.03  
 The consumer acceptance ofRiceberry, the study showed that the liking score of overall 
liking, color, appearence, overall odor, over all flavor  and overall texture were 5.73 ± 0.71 , 5.69 ± 
0.75,5.82 ± 0.86,5.86 ± 0.91, 5.87 ± 0.96 and5.88 ± 1.10, respectively. The analysis of Just about 
right indicated that the appearance and texture weretoo high intensity. Nevertheless, therewere 
96.5%  and 72.8 % of  consumers acceptance and buying decision. 
  The consumer acceptance of Hom-nil rice, the study showed that the liking score of 
overall liking, color, appearence, overall odor, overall flavor and overall texture were 5.63 ± 1.01, 
5.57 ± 1.01, 5.66 ± 1.16, 5.73 ± 1.25,  5.71 ± 1.22 and 5.70 ± 1.30, respectively.  The analysis of 
Just about right indicated, aroma, taste, appearance and texture were too high intensity. However, 
there were85.3 % and 64.5% of  consumers acceptance and buying decision. 
    The comparison of Riceberry and Hom-nil rice founded that Riceberryhad liking score 
of overall liking, color, appearence, overall odor, overall flavor and overall texture more than Hom-
nil rice and have percentage of consumers acceptance and buying decision more than Hom-nil rice 
too. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย พื้นท่ีปลูกขา้วคิดเป็นมากกวา่คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ง

ประเทศ โดยในปีคาดการณ์ผลการผลิตขา้วในปี  2559 จะมีพื้นท่ีเพาะปลูก 61.18 ล้านไร่ ผลผลิต 

26.58 ลา้นตนัขา้วเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 434 กิโลกรัม (ชาญพิทยา ฉิมพาลี,2558)และเป็นส่วนส าคญั

ในการส่งออกของไทยโดยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไทยส่งออกขา้วปริมาณ 9.79 ลา้นตนัประมาณ 

124,226 ลา้นบาทในอดีตคนไทยมกัจะรับประทานขา้วท่ีมีสีขาว แต่ในปัจจุบนั กระแสรักสุขภาพท่ีมี

มากข้ึน ท าให้คนไทยเลือกท่ีจะรับประทานขา้วท่ีมีสารอาหารมากกวา่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขา้วท่ีไม่ใช่

สีขาว เช่น ขา้วกลอ้ง ขา้วหอมนิล ขา้วสินเหล็ก ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เป็นตน้ 

 ขา้วเจา้หอมนิลเป็นขา้วท่ีไดรั้บการคดัเลือกและพฒันาจนไดข้า้วท่ีมีเมล็ดขา้วกลอ้งเรียวยาว สี

ม่วงเขม้ เม่ือวิเคราะห์ปริมาณสีของเมล็ด สีม่วงด าประกอบไปดว้ยสีม่วงเขม้ (cyanidin) สีชมพูอ่อน 

(peonidin) และสีน ้ าตาล (procyanidin) ผสมกัน ซ่ึงสีท่ีเห็นนั่นเป็นสารประกอบกลุ่ม flavonoid ท่ี

เรียกวา่ สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ท่ีประกอบไปดว้ยสาร cyanidinกบั สาร peonidin สารโป

รแอนโทไซยานิดิน (proanthocyanidin) ประกอบด้วยสาร procyanidinซ่ึงสารดงักล่าวทั้งหมดน้ีเป็น

สาร  antioxidant ท่ีท  าหน้าจับกับอนุมูลอิสระแล้วช่วยท าให้กลไกลการท างานของร่างกายมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่ปกติเม่ือหุงสุกจะนุ่มเหนียวและมีกล่ินหอม น่ารับประทาน  

 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นขา้วท่ีไดม้าจากการผสมขา้มพนัธ์ุระหว่างขา้วหอมนิล และขา้วหอมมะลิ 

105 วิจยัโดย รศ.อภิชาติวรรณวิจิตร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตร ก าแพงแสนและคณะ มี

ลกัษณะเป็นเมล็ดเรียวยาว สีม่วงเขม้ มีกล่ินหอมมะลิ คุณสมบติัของขา้วพนัธ์ุน้ีคือคือมีสารตา้นอนุมูล

อิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีนแกมมาโอไรซานอล วติามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูงมีดชันีน ้ าตาล

ต ่า-ปานกลางซ่ึงจากคุณสมบติัขอ้น้ีนอกจากจะใชรั้บประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีลดความเส่ียง

ต่อการเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคสมองเส่ือม

และบ ารุงร่างกายชะลอความแก่เป็นตน้นอกจากน้ีทางการแพทยย์งัน าไปใชท้  าผลิตภณัฑ์อาหารโภชน

บ าบดัอีกดว้ยจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูรั้กสุขภาพ ดว้ยคุณสมบติั สีม่วงเขม้ท่ีสวยงาม หุงแลว้ 

หอม นุ่ม น่ารับประทานแลว้ยงัสามารถรับประทานพร้อมกนักบัขา้วหลากหลายประเภท 
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 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ ง  (ภาฯ) ยามยาก ในพระเจา้วรวงศ์เธอ  พระองค์เจา้โสมสวลีพระวร-

ราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีความตั้งใจท่ีจะหาพนัธ์ุพืชท่ี

สามารถสร้างอนาคตให้กบัชาวนาผูป้ระสบอุทกภยั จนมาพบว่ามีพนัธ์ุขา้วท่ีพฒันาและข้ึนทะเบียน

คุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่โดยคนไทยอย่างน้อยพนัธ์ุหน่ึงท่ีตรงกบัพระประสงค์ โดยพนัธ์ุขา้วน้ีมีช่ือว่า

พั น ธ์ุ  ไ ร ซ์ เบ อ ร์ ร่ี  (Rice Berry) โด ยมู ล นิ ธิ อ าส า เพื่ อ น พึ่ ง  (ภ าฯ ) ย าม ย าก  ไ ด้ ร่ ว ม กั บ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวง

พาณิชยส่์งเสริมสนบัสนุนใหมี้การปลูกและจ าหน่ายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี แบบเกษตรอินทรียอี์กทั้งยงัมีการ

สีข้าวแบบข้าวกล้องจากโรงสีข้าวท่ีได้รับการรับรองเกษตรจากข้อมูลการด าเนินการของศูนย์

วิทยาศาสตร์ขา้ว (ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว, 2556) พบว่าพื้นท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเฉพาะโครงการขวญั

ขา้วเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ทั้งประเทศทั้งหมด 19 จงัหวดัมีพื้นท่ีปลูก 2,585 ไร่และคาดการณ์ผลผลิต

ไรซ์เบอร์ร่ีทั้งประเทศเป็นจ านวน 775,500 กิโลกรัมต่อคร้ังท่ีปลูกโดยในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีพื้นท่ีปลูก

มากท่ีสุด อนัดบัสองคือจงัหวดัตาก อนัดบัสามคืออุบลราชธานี โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูก 600,464,300 ไร่ 

ตามล าดบั 

 ในปัจจุบนัขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นขา้วท่ีสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรค่อนขา้งสูง เพราะระยะการปลูก

สั้น สามารถเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออายุประมาณ 130 วนั ปลูกไดท้ั้งปี ผลผลิต 300-500 กิโลกรัมต่อไร่มีราคา

อยู่ท่ีประมาณเกวียนละ 4.8 หม่ืนบาท ขณะท่ีข้าวชนิดอ่ืนราคาเกวียนละ 1.5 - 2 หม่ืนบาท จึงมี

เกษตรกรรับพนัธ์ุขา้วไปปลูกอย่างแพร่หลายมากข้ึน โดยในจงัหวดัสุโขทยั อ าเภอศรีสัชนาลยั เป็น

อ าเภอหน่ึงท่ีมีเกษตรกรท่ีเห็นความส าคญัของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี และเร่ิมปลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดยมีการ

ลงทุนร่วมกนัของเกษตรกรในพื้นท่ี และท าการจ าหน่ายในตลาดภายในอ าเภอในราคากิโลกรัมละ 80 

บาทในตรายี่ห้อ ศรีทอง โดยมีพื้นท่ีปลูกทั้งหมด 16 ไร่ ไดผ้ลผลิตเฉล่ียคร้ังละ 8 ตนั ซ่ึงมีผูใ้ห้ความ

สนใจค่อนขา้งมาก (จากการสัมภาษณ์เกษตรกร,สมฤดี มัน่สวาทะไพบูรณ์,2557) 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจังหวดัท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ตั้ งอยู่ทางภาคเหนือ มี

วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีธรรมชาติท่ีงดงาม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ผสานกบัความ

เป็นสังคมเมือง ท าใหจ้งัหวดัเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ  

 พฤติกรรมการบริโภคขา้วของประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะบริโภคขา้วขาวเป็น

อาหารหลกั ซ่ึงขา้วขาวท่ีขายในจงัหวดัเชียงใหม่มีหลายชนิด นอกจากขา้วขาวหุงสุกแลว้ คนเชียงใหม่

ยงันิยมบริโภคขา้วเหนียวดว้ย  
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จากเหตุผลขา้งตน้ผูศึ้กษาเห็นวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นขา้วพนัธ์ุใหม่ของไทย ท่ีมีคุณประโยชน์

หลายอยา่ง สามารถสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกร และอาจเป็นขา้วเศรษฐกิจในอนาคต และขา้วเจา้หอมนิล

ซ่ึงเป็นขา้วสีนิล เป็นพนัธ์ุท่ีน ามาพฒันาเป็นขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาการเปรียบเทียบ

การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อจะ

ไดท้ราบวา่ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่มีการยอมรับขา้วสีนิลทั้งสองชนิดน้ีหรือไม่ และมีการยอมรับ

แตกต่างกนัอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ีสนใจ เกษตรกร และผูว้ิจยัท่ีจะได้น าขอ้มูลไปใช้

พฒันาขา้วต่อไปในอนาคต 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วมีสีของผูบ้ริโภค 

3.เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อ

สุขภาพ 

 

1.3 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  กำรยอมรับ หมายถึงการ ยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์ในดา้นต่างๆ

ของผูบ้ริโภค 

  ข้ำวเจ้ำหอมนิล หมายถึง ขา้วท่ีได้รับการคดัเลือกและพฒันาจนได้ขา้วท่ีมีเมล็ดขา้ว

กลอ้งเรียวยาว สีม่วงเขม้ ขา้วกลอ้งเม่ือหุงสุกจะนุ่มเหนียวและมีกล่ินหอม น่ารับประทาน และไดถู้ก

น าไปพฒันาเป็นขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

  ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีหมายถึง ข้าวท่ีได้มาจากการผสมข้ามพนัธ์ุระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล

กับ ข้ าวข าวดอกมะ ลิ  105 จ ากก ารพัฒ น าพัน ธ์ุ ข้ าวพิ เศษ  โดยศู น ย์วิ ท ย าศ าส ต ร์ข้ าวฯ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เมล็ดเรียวยาว สีม่วงเขม้ มีกล่ิน หอมมะลิ 

  ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีเคยและไม่เคยบริโภคขา้วมีสีท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.ท าใหท้ราบถึงผลการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ 

2.ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคขา้วมีสีของผูบ้ริโภค 

3.ท าใหท้ราบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพ 
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บทที ่2 

ทฤษฎ ีแนวคิด และทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหมป่ระกอบดว้ย ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.1.1 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (Rice berry) (ศูนยว์ทิยาศาสตร์ขา้ว, 2556) 

  ความสูง                                                          105-110 ซม. 
  อายเุก็บเก่ียว                                                    130 วนั 
  ผลผลิต                                                            300-500 กก. / ไร่ 
  % ขา้วกลอ้ง (Brown rice)                               76 %           
  % ตน้ขา้วหรือขา้วเตม็เมล็ด (head rice)          50 % 
  ความยาวของเมล็ด      
  ขา้วเปลือก 11 ม.ม.   ขา้วกลอ้ง 7.5 ม.ม.  ขา้วขดั 7.0 ม.ม. 

 คุณสมบัติทางโภชนาการ 
     ปริมาณ Amylose                                15.6   %     

  อุณหภูมิแป้งสุก                                 < 70  ° C 
  ธาตุเหล็ก                                           13-18 mg/kg               
  ธาตุสังกะสี                                         31.9   mg/kg 
โอเมกา-3                                              25.51 mg/100g            

  วติามิน อี                                             678    ug /100g 
โฟเลต                                                 48.1   ug/100g             

  เบตา้แคโรทีน                                     63      ug/100g 
โพลีฟีนอล                                          113.5 mg/100g            

  แทนนิน                                            89.33 mg/100g 
  แกมมา-โอไรซานอล                                     462    ug/g 
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สารต้านอนุมูลอสิระ 
  ชนิดละลายในน ้า                                47.5mg ascorbic acid quivalent/100g  
  ชนิดละลายในน ้ามนั                           33.4 mg trolox equivalent/100 g 
 
   ข้อจ ากดั :- ขา้วท่ีตอ้งการเอาใจใส่เป็นพิเศษ, ปลูกแบบเกษตรอินทรีย,์ ตอ้งสภาพอากาศเยน็ เพื่อ
สร้างสีเมล็ด 
  * พนัธ์ุขา้วน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นพนัธ์ุพืชใหม่แลว้  

2.1.2 ข้าวหอมนิล (Homnil Rice) 
ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ   ขา้วเจา้หอมนิลเป็นขา้วนาสวน ไม่ไวแสง สามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี การแตกกอ
ดี ไม่ตา้นทานโรคขอบใบแห้ง และแมลงโดยทัว่ๆ ไป (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2556) 
ความสูงของตน้ 
สีของ ใบ/ล าตน้ 
เมล็ดขา้วกลอ้งยาวประมาณ 
เปลือกหุม้เมล็ดขา้ว 
อายกุารเก็บเก่ียว 
ผลผลิตเฉล่ีย  

                75 เซนติเมตร 
                เขียวเขม้อมม่วง 
                6.5 มม. มีสีม่วงด า 
                มีสีม่วงเขม้ 
                95-100 วนั 
               400-700 กิโลกรัมต่อไร่ 
               ตา้นทานต่อโรคไหม ้(Blast)  
               ทนทานต่อสภาพแลง้ (Drought) และดินเคม็ 
               (Salinity) 

     
ปริมาณองค์ประกอบของสารอาหารในเมลด็ 
ปริมาณ แป้งอะมยัโลส (Amylose)                      12% 
ปริมาณธาตุเหล็ก                            2-2.25 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
ป ริ ม าณ ส าร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ 
(Antioxidamt) 

                    292 ไมโครโมลต่อกรัม 

น ้ามนัร าขา้ว                       18% 
เส้นใยจากร าขา้ว                     10% 
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ท่ี P ใดมากกวา่กนั เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด  คือ 

ตวัผูบ้ริโภค 
 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) ปัจจยัแรกท่ีจะแสดงวา่กิจการพร้อมจะทาธุรกิจได ้กิจการนั้นจะตอ้งมีส่ิงท่ีจะ
เสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้ง การได ้การศึกษา
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์นั้ น นักการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิต  ภณัฑ์เบ็ดเสร็จ (Total 
Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือ
สินคา้นั้นผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จะตอ้งศึกษาปัญหาต่างๆ ท่ีครอบคลุมถึงการ
เลือกตวัผลิตภณัฑ์ หรือ สายผลิตภณัฑ์ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคา้ในสายผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองคุณภาพประสิทธิภาพ  สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย  การ
รับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจร
ผลิตภณัฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภณัฑ์นั้น นักบริหาร
การตลาดควรจะใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดอยา่งไร และเม่ือตอ้งการท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่
กิจการธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดได้
อยา่งไรปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจและพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่แต่ก่อน 
บทบาทของการบรรจุภณัฑ์จึงมีความส าคญัต่อตวัผลิตภณัฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภณัฑ์จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์หลกัอยู่ 2 ประการด้วยกนั คือ เป็นการป้องกนัคุณภาพของสินค้าและช่วยส่งเสริมการ
จ าหน่าย ดงันั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมีสีสันสะดุดตา และวสัดุท่ีใชท้  าหีบ
ห่อแปลกใหม่กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงตวับรรจุภณัฑ์มากกว่าตวั
สินคา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาจาหน่ายในตลาดจะตอ้งมีการก าหนดตราสินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ 
เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอยา่งชดัเจน ตราสินคา้เป็นส่ิงมี
ประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคทราบว่าสินค้าชนิดนั้น เป็นของผูผ้ลิตรายใด  ผูบ้ริโภคจะ
สามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน โดยมิตอ้งสอบถามขอ้มูลอยู่
ตลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น 
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2. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาไดน้ั้น ถึงแมว้า่จะมีคุณภาพดี
เพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาได้เม่ือเกิดความต้องการ2
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นกัการตลาดจึงจาเป็น
ตอ้งพิจารณาวา่ท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินคา้ การจดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน แต่
ก็เป็นส่ิงจาเป็นท่ีตอ้งศึกษาการจดัจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ ( 
Channel of Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้า
ให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง หรือการขายสินคา้ผ่านสถาบนัคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบนัคนกลาง
ต่างๆ เช่น พ่อคา้ส่ง (Wholesalers ) พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman) 
ท่ีมีต่อตลาด อีกส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจดัจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตวัสินค้า (Physical 
Distribution) การกระจายสินค้าเข้าสู่ตัวผู ้บ ริโภค  การเลือกใช้วิ ธีการขนส่ง  Transportation) ท่ี
เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินคา้ ส่ือการขนส่งไดแ้ก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ 
ทางเรือ และทางท่อ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งค านึงว่าจะเลือกใช้ส่ืออย่างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายค่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกค้าทนัเวลา ขั้นตอนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวั
สินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพื่อรอการ 
จ าหน่ายใหท้นัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
3. การก าหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ึนมา รวมทั้ งหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งดาเนินการต่อไป คือ การก าหนด
ราคาท่ีเหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีจะน าไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้องมี
เป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อตอ้งการก าไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อ
เป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้ งต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้ งราคาท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาด
เป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาด กลยทุธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนันามาใชไ้ด ้
ผลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินค้าให้สูงสาหรับสินคา้ท่ีมีลักษณะ
พิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้ง
ราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการคา้ หรือส่วน 
ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคา
ดว้ย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนด
กลยทุธ์การตลาดดา้นราคาตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
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3.1 คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 

3.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3 การแข่งขนั 
3.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 
 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาด
เป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย 
วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายในตลาด
พยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภค การส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมี
การศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใชอ้ยู ่4 ชนิดดว้ยกนั ท่ีเรียกวา่ส่วนผสมของ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่ 

4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบเผชิญหน้ากัน 
(Face-to-Face) พนกังานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา้ การส่งเสริมการตลาด
โดยวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการตลาด โดย
มิไดอ้าศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะ
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาดกวา้ง 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีท าหนา้ท่ีช่วยพนกังานขายและ
การโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในตวั
สินคา้ การส่งเสริมการขายจดัท าในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอยา่ง แจกคูปอง ของแถม 
การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบันธุรกิจมัก
สนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงินจานวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของกิจการ 
ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้น้นท่ีการแสวงหาก าไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ตอ้ง
เนน้ท่ีวตัถุประสงคข์องการให้บริการแก่สังคมดว้ย (Social Objective) เพราะความอยูร่อดขององคก์าร
ธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อ ตา้นหรือมีความคิด
วา่องคก์ารธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนมากจนไม่ค  านึงถึงสังคม หรือผูบ้ริโภค เช่น การผลิต
สินคา้ แลว้ปล่อยน ้ าเสียลงแม่น ้ า หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดยมิไดห้า
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วธีิแกไ้ข จะสร้างภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององคก์ารธุรกิจหรือตวัอยา่งของ บริษทับุญรอดบริเวอร่ี จากดั เป็น
กิจการขายเบียร์ ซ่ึงมีส่วนในการเสนอส่ิงท่ีเป็นพิษภยัต่อประชาชน จึงพยายามท าป้ายโฆษณาเพื่อ
เสริมสร้างภาพพจน์ ดว้ยการเสนอเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์วฒันธรรมไทย เป็นการชดเชย 
เบ่ียงเบนความรู้สึกต่อตา้นของสังคม หากกลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจและไม่ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ
ของผูผ้ลิต ยอ่มเป็นสาเหตุท่ีจะจ ากดัการเจริญเติบโตของธุรกิจได ้

4.5.กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์
โดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอย่างดี กลยุทธ์ท่ีส าคัญส าหรับการบริการ คือ เวลาและ
ประสิทธิภาพในการบริการ ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
กาส่งมอบรวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนักงานจะไดไ้ม่เกิดความสับสน ท างานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนัและงานท่ีไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
 2.1.4 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เป็นการคน้ควา้หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อ

ทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีจะช่วยให้

นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และ การใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรม

การซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใช้คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1Hs เพื่อ

คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
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ค าถาม      ค าตอบ 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย   1. ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

    Who constitutes the market?        Occupants 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร    2. ส่ิงท่ีลูกคา้ซ้ือ 

    What does the market buy?        Objects 

3. ท าไมลูกคา้จึงซ้ือสินคา้นั้น   3. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

    Why does the market buy?        Objectives 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  4. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการซ้ือ 

    Who participates in the buying?       Organization 

5. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร    5. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

    How does the market buy?         Operations 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด    6. โอกาสในการซ้ือ 

   When does the market buy?        Occasions 

7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน    7. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 

    Where does the market buy?       Outlets 
ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายไดว้า่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 

 
  1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีต้องการ 
ทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ
พฤติกรรมศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถ ตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้
  2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการซ้ือ  (Objects) เช่น คุณสมบัติ หรือ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  (Product 
components) และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) กลยุทธ์การตลาด
ท่ีเก่ียวขอ้ง กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategies) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบบริการคุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม (3) ผลิตภณัฑ์
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ควบ (4) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภัณฑ์ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) ประกอบดว้ย ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังานและ ภาพลกัษณ์ 
  3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
ถึงวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ของผู ้บริโภค ซ่ึงจะต้องศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
พฤติกรรมการซ้ือคือปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 
กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ(1) กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategies) ประกอบดว้ยกลยุทธ์การโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าว การประชาสัมพนัธ์ 
  4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูบ้ริโภค กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยุทธ์การโฆษณา และ/ หรือ 
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 
  5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้ กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) เช่นการท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงสอดคล้องกับ
โอกาสในการซ้ือ 
  6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ

ถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ฯลฯ กลยทุธ์ท่ีใชก้นัมาก คือ กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) บริษทั

น าผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมาย โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ

ถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลการ

ประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ย กลยทุธ์การโฆษณา การขายโดย ใชพ้นกังานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การให้ข่าว การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง เช่น พนักงานขายจะก าหนด

วตัถุประสงคใ์นการขายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

 สรุป พฤติกรรมการกินการใช ้การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑจ์ะ
แตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการหลาย ๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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นอกจากลกัษณะประชากรเช่น ในเร่ืองของอายุ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 
ค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีท าใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั 

2.1.5 ทฤษฎกีารทดสอบความชอบ (Preference test)  

การทดสอบความชอบใช้ในกรณีท่ีต้องการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์เช่นเม่ือมีการปรับปรุง

พฒันาผลิตภณัฑ์เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตกบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งในตลาดวธีิการน้ีจะใหผู้ท้ดสอบ

เลือกวา่ชอบผลิตภณัฑใ์ดมากกวา่กนั (Meilgaard et al., 1999)  

วิธีการท่ีใช้ทดสอบความชอบท่ีนิยมใช้ได้แก่การเปรียบเทียบคู่ (Paired comparison) การให้ล าดับ
ความชอบ (Ranking) ซ่ึงอาจมีวธีิอ่ืนใชใ้นงานวจิยัต่างๆแต่ส่วนมากมกัเป็นการดดัแปลงจากวธีิขา้งตน้ 

 
2.1.6 การทดสอบแบบเปรียบเทยีบคู่ (Paired preference test)  
การทดสอบแบบเปรียบเทียบคู่น่ีค่อนขา้งท าไดโ้ดยง่ายและสะดวกแก่การจดัการด าเนินการ

เป็นการทดสอบแบบสองตวัอยา่งรายละเอียดของหลกัการขั้นตอนวิธีการทดสอบการวิเคราะห์ผลจะ

กระท าเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Difference test) แต่หลักส าคัญของการทดสอบ

เปรียบเทียบคู่ส าหรับวตัถุประสงค์น้ีจะใช้หาความชอบมากกว่าหาความแตกต่างในตัวอย่าง 

(Gatchalian, 1981) ตัวอย่างสองตัวอย่างจะถูกน าเสนอให้กับผูบ้ริโภคชิมและตอบค าถามว่าชอบ

ตวัอยา่งใดมากกวา่อาจเรียกการทดสอบท่ีตั้งค  าถามแบบน้ีวา่ Force choice (BSI, 1982) 

ในการเตรียมตวัอย่างนั้นตวัอย่างควรจะเหมือนๆกนัในทุกๆอย่างยกเวน้ในคุณลักษณะท่ี

ตอ้งการจะทราบหรือเป็นทรีทเมนต์โดยระบุรหัสตวัอย่างอย่างชดัเจน (Coded sample)โดยมากการ

ระบุรหสัตวัอยา่งมกัใชเ้ลขสุ่มสามหลกั (Three-digit random number) และล าดบัการน าเสนอตวัอยา่ง

ต้องเป็นไปอย่างสมดุลย์(Balance) (Resurreccion, 1998) หากมีตัวอย่างซ ้ า ท่ีต้องการทดสอบ 

(Replicates) ตวัอย่างท่ีซ ้ าตอ้งระบุรหัสท่ีแตกต่างออกไปแต่ละคร้ังและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นอิสระ 

(BSI, 1982) 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ข้อดีและข้อเสียของการทดสอบแบบเปรียบเทียบคู่ 

ขอ้ดีของการทดสอบการทดสอบแบบเปรียบเทียบคู่นั้นคือการทดสอบท าไดโ้ดยง่ายสะดวก

ต่อการจดัการมีตวัอยา่งเพียงแค่สองตวัอยา่งท่ีตอ้งน าเสนอและล าดบัท าโดยไดง่้าย A-B และ B-A แต่

อยา่งไรก็ตามการน าเสนอตวัอยา่งตอ้งเป็นไปอยา่งสมดุลยไ์ม่เช่นนั้นอาจเกิดความล าเอียงไดโ้ดยปกติ

แลว้ผูท้ดสอบหน่ึงคนจะทดสอบเพียงตวัอยา่งเพียงคู่เดียวเท่านั้นโดยไม่ตอ้งทดสอบซ ้ าหากมีตวัเลือก 

no-preference นั้นจ านวนผูท้ดสอบเลือกตอบชอบตวัอย่างใดตวัอย่างหน่ึงจะยิ่งน้อยลงส าหรับกรณี

แบบน้ีควรเลือกใชเ้ม่ือมีผูบ้ริโภคท่ีจะมาทดสอบมากกวา่หรือเท่ากบั 100 คนเม่ือมีค าตอบ dislike both 

equally ให้เลือกนั้นการวิเคราะห์ผลควรท าเฉพาะค าตอบท่ีเลือกว่าชอบ (Preference) (Resurreccion, 

1998) หากมีผูท้ดสอบอยา่งน้อยร้อยละ 5 ท่ีเลือกค าตอบ dislike both equally จะตอ้งลองพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของผลิตภณัฑท่ี์น ามาทดสอบหรือกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีทดสอบ 

ในการทดสอบแบบน้ีความน่าจะเป็นของการเลือกตวัอย่างท่ีชอบเป็นหน่ึงจากสอง (one of 

two) สมมติฐานหลกัคือการเลือกผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงจะเท่าๆกนั

ระหว่างสองผลิตภณัฑ์ความน่าจะเป็นส าหรับสมมติฐานหลกัคือP=0.05 คือถา้ผูท้ดสอบไม่ไดช้อบ

ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หน่ึงมากกว่าอีกผลิตภัณฑ์ความน่าจะเป็นของการเลือกผลิตภัณฑ์  A 

(P(A))เท่ากบัความน่าจะเป็นของการเลือกผลิตภณัฑ์ B ((P(B)) สามารถเขียนไดด้งัน้ี Ho: P(A)= P(B) 

= ½ ส่วนสมมติฐานรองคือผูท้ดสอบมีความชอบในผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑ์หน่ึงมากกวา่อีกผลิตภณัฑ์

ดงันั้นผลิตภณัฑท่ี์มีความชอบมากกวา่จะถูกเลือกมากกวา่ซ่ึงสามารถเขียนไดด้งัน้ี Ha: P(A)≠P(B) 

การทดสอบความชอบแบบเปรียบเทียบคู่น้ีมกัเป็นการทดสอบแบบสองหาง (Two-tailed test) 

เน่ืองจากเราไม่ทราบมาก่อนว่าตวัอย่างใดท่ีผูบ้ริโภคชอบมากกว่าซ่ึงแตกต่างจากการทดสอบความ

แตกต่างแบบเปรียบเทียบคู่ (Paired comparison test) ซ่ึงจะเป็นการทดสอบแบบหางเดียว (One-tailed 

test) หรือถ้าในการทดสอบออกแบบให้สมมติฐานหลักเป็นผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงจะได้รั บ

ความชอบมากกวา่การทดสอบนั้นก็จะเป็นการทดสอบแบบหางเดียว (Resurreccion ,1998) สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ผลส าหรับการทดสอบน้ีอาจใช้ได้ทั้ งการแจกแจงแบบทวินามเช่น Binomial, Chi 

square, Normal distribution หรือการใชต้าราง 
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   2.1.7 ทฤษฎกีารทดสอบการยอมรับ (Acceptance test)  

การทดสอบการยอมรับใช้เพื่อทดสอบวา่ผูบ้ริโภคยอมรับผลิตภณัฑ์มากน้อยเพียงใดวิธีการ

ทดสอบการยอมรับน้ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดดงัจะเห็นในรายงานการวจิยัจ  านวนมาก (ไพโรจน,์ 2545)  

การยอมรับในผลิตภณัฑ์อาหารหน่ึงๆของผูบ้ริโภคนั้นสามารถอธิบายไดด้งัน้ี (Resurreccion, 

1998) 1) คือประสบการณ์หรือสาระของประสบการณ์ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่ออาหารนั้นๆหรือ 2) การ

บริโภคอาหารนั้นจริงๆของผูบ้ริโภคการทดสอบการยอมรับน้ีอาจท าได้กบัผลิตภณัฑ์เดียวไม่ตอ้ง

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นก็ไดค้  าถามท่ีใชใ้นการทดสอบคือ “ท่านชอบผลิตภณัฑ์มากนอ้ยเพียงไร” 

หรือ “ท่านยอมรับผลิตภณัฑน้ี์แค่ไหน” (Resurreccion , 1998)  

การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคน้ีให้ผลของการคาดคะเนการยอมรับในผลิตภณัฑ์หน่ึงๆบน

พื้นฐานของคุณลักษณะทางประสาทสัมผสัการทดสอบไม่ได้เป็นเคร่ืองยืนยนัความส าเร็จของ

ผลิตภณัฑ์ในทางการตลาดเน่ืองจากตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากความชอบเช่นเร่ืองของบรรจุ

ภณัฑร์าคาและการท ากลยทุธ์ทางการตลาดอ่ืนๆการท่ีผูท้ดสอบมีความชอบต่อผลิตภณัฑห์น่ึงๆแต่อาจ

ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆก็ได ้

วิธีการท่ีนิยมใช้ในการทดสอบการยอมรับคือการใช้  Rating scale การใช้ Rating scale หา

ระดบัของความชอบในคุณลกัษณะสัมผสัหน่ึงๆภายใตส้ภาวะท่ีจดัเตรียมข้ีน Rating scale ชนิดต่างๆ

เช่น Hedonic scale และ Food action scale ไดถู้กพฒันาข้ึนและนิยมใชใ้นการทดสอบการยอมรับน้ี 

Hedonic scaling  

Hedonic scale นั้นไดถู้กพฒันาข้ึนเม่ือ 200 กวา่ปีมาแลว้ในการใชว้ดัอุณหภูมิของน ้ าหรือความเร็วลม 

(Gatchalian, 1981) และได้มีการใช้กันอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อการวดัความ

ตอ้งการและทศันคติของอาหารในกองทพัในปี ค.ศ. 1974 สเกลแบบ 7-point hedonic ไดถู้กใชข้ึ้นคร้ัง

แรกโดยสถาบนัเพื่อทดสอบความชอบของทหารในกองทพัต่ออาหารในเมนูท่ีจดัให้และไดตี้พิมพใ์น

ปี ค.ศ 1952 เพื่อใหเ้ป็นวธีิทดสอบส าหรับส ารวจทศันคติ (Gatchalian, 1981) ระดบัความชอบในสเกล 

hedonic ท่ีนิยมใช่มีตั้งแต่ 5, 7 และ 9 ระดบัการออกแบบแบบสอบถามส าหรับ hedonic scale ควรมี

ความเหมาะสมต่อการทดสอบควรต้องมีความสมดุลกันระหว่างระดับความชอบท่ีเป็นบวกและ

ความชอบท่ีเป็นลบและมีช่วงของแต่ละระดบัเท่าๆกนัและมีค่าเป็นกลาง 
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Food Action Scale test  

การทดสอบแบบ Food action scale test (FACT) นั้นประดิษฐ์ข้ึนโดยSchutzในปี 1965 (Gatchalian, 

1981)) ค าอธิบายระดบัสเกลแสดงในตารางท่ีเพื่อการวดัการยอมรับของผลิตภณัฑ์โดยกลุ่มประชากร

หน่ึงเป็นการวดัทศันคติโดยทัว่ไปท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หน่ึงๆโดยสเกลจะมี 9 ระดบัการทดสอบอาจท า

การทดสอบเพียงตวัอย่างเดียวหรือหลายตวัอย่างก็ได้หากในกรณีท่ีท าการทดสอบหลายผลิตภณัฑ์

ตวัอยา่งจะถูกให้รหสัและน าเสนอในตามล าดบัท่ีสมดุลย์ (Balance order) ผูท้ดสอบจะถูกขอให้เลือก

ขอ้ความท่ีระดบัสเกลท่ีอธิบายทศันคติของตนเองต่อผลิตภณัฑ์ไดม้ากท่ีสุดเม่ือผูท้ดสอบเลือกแลว้จะ

แปลงคะแนนเป็นตวัเลขเพื่อทดสอบทางสถิติต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ผลของ hedonic scale  

การทดสอบแบบการใช้ hedonic scale นั้นขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลตวัเลขท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์สถิติ

แบบพาราเมติกไดก้ารวเิคราะห์ท่ีนิยมใชก้นัมากคือ 

1. การทดสอบดว้ย t-Test เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบสองตวัอยา่ง 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of variance: ANOVA) เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบ

มากกวา่สองตวัอยา่ง 

และถา้พบวา่ตวัอยา่งท่ีท าการเปรียบเทียบมีอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติควรท าการทดสอบต่อด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเชิงซ้อน (Multiple comparison 

test) โ ด ย ใช้ วิ ธี ก า ร ต่ า งๆ เช่ น  Least significant difference (LSD), Duncan’s New 

Multiple Rank test หรือTukey test เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)  

ในกรณีท่ีมีตวัอยา่งท่ีตอ้งการทดสอบมากกวา่ 2 ตวัอยา่งนกัสถิติไม่แนะน าให้ใชก้าร

ทดสอบแบบ t-Test หลายๆคร้ังระหว่างแต่ละคู่ของตวัอย่างเน่ืองจากจะเป็นการเพิ่มค่าความคลาด

เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ (Type I Error) ดงันั้นวิธีการวิเคราะห์ผลในกรณีน้ีอาจท าไดโ้ดยใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

วิธีการวิ เคราะห์ความแปรปรวนจะเป็นวิธี ท่ีท าการแยกความแตกต่างของ

ส่วนประกอบของผลทั้งหมดออกเป็นส่วนๆเรียกว่าแหล่งของความแปรปรวน (Source of variance) 

และจะใช้สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการค านวณสามารถท าได้  2 วิธีคือใช้การ

ค านวณโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเช่น  SAS/STAT software Statistical Package for Social 

Science:SPSSStatistica หรือ Statistix :SXW ซ่ึงใหผ้ลลพัธ์รวดเร็วและสามารถบนัทึกผลขอ้มูลเก็บไว้

ในรูปขอ้มูลอิเลคโทรนิคไดห้รืออาจจะใชก้ารค านวณมือซ่ึงมีสูตรค านวณแต่เป็นวิธีดั้งเดิมท่ีค่อนขา้ง

ยุง่ยากและมีโอกาสเกิดความผดิพลาดไดม้าก 

 

2.1.8 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัย (Factor  Analysis) 

Factor  Analysis หรือการวิเคราะห์ปัจจยั หรือบางคร้ังเรียกวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ เป็นเทคนิค

ท่ีจะจับกลุ่มหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ไวใ้นกลุ่ม Factor เดียวกัน ตัวแปรท่ีอยู่ใน Factor 

เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก โดยความสัมพันธ์นั้ นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทาง

เดียวกัน )ห รือทิศทางลบ(ไปในทางตรงกันข้าม)ก็ได้ ส่วนตัวแปรท่ีอยู่คนละ Factor จะไม่

ความสัมพนัธ์กนัหรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั(Multivariate statistical  

technique)ท่ีไดมี้การน าไปใชใ้นแทบทุกวงการวชิาการไม่วา่จะเป็นในวงการสังคมศาสตร์ เช่น สังคม

วิทยา รัฐสาสตร์  ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยาและโบราณคดี จิตวิทยาสังคม หรือในวงการ

วทิยาศาสตร์ รวมถึงในวงการการศึกษา เป็นตน้  

กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบถือก าเนิดข้ึนมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดย Spearmam 

(1904) แต่การวเิคราะห์องคป์ระกอบในสมยันั้นยงัเป็นวธีิการยุง่ยาก ซบัซ้อน และเสียเวลามากในการ

วิเคราะห์ ดงันั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่นกัวิจยัสมยันั้นจนกระทัง่
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คอมพิวเตอร์ได้ก าเนิดข้ึนมาและตามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจะช่วยเหลือในการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ ดงันั้นการวเิคราะห์จึงไดแ้พร่หลายออกไปในหมู่นกัวิจยัอยา่งกวา้งขวาง 

 

ประโยชน์ของการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

1.เพื่อลดจ านวนตวัแปรโดยการรวมตวัแปรหลายๆตวัใหอ้ยูใ่นปัจจยัเดียวกนั ปัจจยัท่ีไดถื้อวา่

เป็นตวัแปรใหม่ท่ีสามารถหาขอ้มูลของปัจจยัท่ีสร้างข้ึนได ้เรียกวา่ Factor Score จึงสามารถน าปัจจยั

ดงักล่าวไปเป็นตวัแปรส าหรับการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่น 

-การวเิคราะห์ความถดถอย และสหสัมพนัธ์(Regression and Correlation Analysis ) 

-การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

-การทดสอบสมมติฐาน t-test.Z-test 

-การวเิคราะห์จ าแนกกลุ่ม ( Discriminant  Analysis)เป็นตน้ 

2.ใชใ้นการแกปั้ญหาการท่ีตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยมีความสัมพนัธ์

(Multicolinearity) 

3.ท าให้เห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาเน่ืองจากเทคนิค Factor Analysis จะ

หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(Correlation)ของตวัแปรทีละคู่แลว้รวมตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนักนัมากไว้

ในปัจจยัเดียวกนั จึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีอยู่ใน

ปัจจยัเดียวกนัได ้

4.ท าให้อธิบายความหมายของแต่ละปัจจยัไดต้ามความหมายของตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นปัจจยั

นั้น ท าใหส้ามาถน าไปใชใ้นดา้นการวางแผนได ้

 

จุดมุ่งหมายในการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 

1.เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปรแฝงท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วัแปรท่ีสังเกตหรือวดัได้ เรียกว่า การ

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  factor analysis) 

2.เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบหรือยืนยนัทฤษฎีท่ีผูอ่ื้นคน้พบ เรียกวา่ การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยนืยนั (Confimatory  factor analysis) 
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2.2 ทบทวนวรรณกรรม 

ธลิสา ธนียวนั และนัชนันท์ ตรองพาณิชย์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาไอศกรีม
และ/หรือเชอร์เบทจากน ้านมถัว่เหลืองและไดท้ดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคโดยใชก้ารทดสอบทาง
ประสาทสัมผสัโดยวิธี  9-point Hedonic Scale โดยใช้ผูป้ระเมินคือนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์
จ านวน 15 คนโดยท าการประเมิน 2 คร้ังพบวา่สูตรงาด า, สูตรส้ม, สูตรโกโกไ้ดรั้บคะแนนความชอบ
เฉล่ียสูงกว่าสูตรพื้นฐานอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ดงันั้นจึงน า 3 สูตรดงักล่าวมาท าการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสัโดยวิธี 9-point Hedonic Scale อีกคร้ังโดยใช้ผูป้ระเมินคือนักศึกษาและบุคลากรใน
คณะเภสัชศาสตร์จ านวน 92 คนพบวา่สูตรส้มไดรั้บคะแนนความชอบเฉล่ีย7.27 (“ชอบปานกลาง” ถึง 
“ชอบมาก”) ซ่ึงไม่แตกต่างจากสูตรโกโก้ท่ีได้รับคะแนนความชอบเฉล่ีย 6.95 (“ชอบเล็กน้อย” ถึง 
“ชอบปานกลาง”) โดยทั้ งสองสูตรได้รับคะแนนความชอบเฉล่ียสูงกว่าสูตรงาด าซ่ึงมีคะแนน
ความชอบเฉล่ียท่ี 5.85 (“เฉยๆ” ถึง “ชอบเล็กนอ้ย”) อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05)  
 พงศ์ปภาพ ชมพูรัตน์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับผลิตภณัฑ์ถัว่อะซูกิกวนของ

ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า ดา้นการยอมรับทางประสาทสัมผสัต่อถัว่อะซูกิกวน ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความชอบดา้นความนุ่มของเน้ือสัมผสัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความชอบดา้นรสชาติ 

ความชอบดา้นกล่ิน และความชอบดา้นสี ด้านความคิดเห็นต่อทิศทางการปรับปรุงผลิตภณัฑ์พบว่า

ดา้นสี กล่ิน รสชาติ และความนุ่มของเน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑถ์ัว่อะซูกิอยูใ่นระดบัพอดีแลว้ 

มลทิวา โสมะ (2552) ไดท้  าการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อขา้ว

อินทรีย ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขา้วอินทรีย ์และมีแนวโน้ม

ท่ีจะซ้ือในอนาคต ด้วยเหตุผลคือเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเอง และจะแนะน าต่อคนท่ีรู้จกัซ้ือข้าว

อินทรียด์ว้ย ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะคือตอ้งการให้ขา้วอินทรียมี์ตรารับรอง

มาตรฐาน ปลอดสารพิษ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน เพิ่มท่ีจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน และประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัสินคา้เกษตรอินทรีย ์

 ภทัธิรา ธีรสวสัด์ิ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ืองขา้วบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ : กระบวนการในการ
พฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณา
การท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพนัธ์ขา้วเพื่อสุขภาพมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีในการจ าหน่ายขา้วเพื่อ
สุขภาพควรหาซ้ือไดง่้ายและควรมีจ าหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไปรองลงมาคือการส่งเสริมการ 
ขายโดยเฉพาะในเร่ืองของการให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ  ประเด็นเร่ืองราคาของ
ผลิตภณัฑข์า้วเพื่อสุขภาพท่ีไม่ควรแตกต่างจากขา้วธรรมดาในทอ้งตลาดมากนกัและประเด็นเร่ืองการ
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มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายกบัผูบ้ริโภคเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคท่ีมากกวา่ขา้วขาว
ทัว่ไป  
  สุ ภัค  ภัก ดี โตและไกร ชิต  สุ ตะ เมื อง (2556) ศึ กษ าความแตก ต่ างของปั จจัยด้ าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผูบ้ริโภคในวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่เพศ อาย ุ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้และจ านวนสมาชิกมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์อง

ผูบ้ริโภคในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรีย์

ของผูบ้ริโภคในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

ในการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ี และขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่ประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษาและขอบเขตประชากร วธีิการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาในการศึกษาดงัน้ี 

3.1ขอบเขตการศึกษาและขอบเขตประชากร 

  ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ี

และขา้วเจา้หอมนิล พฤติกรรมการบริโภคขา้วมีสีของผูบ้ริโภค และ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

3.2 ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

 3.2.1 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 235,600 คน 

3.2.2 ขนาดตัวอย่าง วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย จากการเปิดตาราง Taro Yamane ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 % 

3.2.3 วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

โดยใชสู้ตรของ TARO YAMANE ดงัน้ี (Yamane Taro, 1967) 

n =    N 

        1+ND2 

เม่ือ               n = ขนาดของหน่วยตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย 

    N =ประชากรทั้งหมด 

    D = ระดบัความมีนยัส าคญั 
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ประชากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มี 235,600 คน (ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางาน

ปกครองกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) 

 

แทนค่าในสูตร จะได ้n =  235,600 / 1+235,600(0.05)2 

          n =  399.32 หรือประมาณ 400คน 

ในการสุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) และการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ(Accidental Selection)ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

3.3 วธีิการศึกษา 

 3.3.1การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

   1)ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลการยอมรับจากการท า

แบบทดสอบการยอมรับโดยใช้ hedonic scale ของผู ้บริโภค ข้อมูลด้าน

พฤติกรรมจากแบบสอบถามดา้นพฤติกรรม และขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดจากแบบสอบถามดา้นปัจจยัการตลาด โดยเก็บขอ้มูลในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่  โดยแบบสอบถามทั้ งหมดได้ผ่านการท า pre-test จาก

ผูบ้ริโภค 20 คนและไดน้ ามาปรับปรุงเพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์

ท่ีสุด  

   2)ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ศึกษาจากหนงัสือ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

และคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เนต 

   3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

    ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล 

  โดยการหาจ านวนและร้อยละ น ามาวเิคราะห์พฤติกรรม 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล 

โดยวิธี Hedonic scaling   การหาอตัราความชอบ  มี 9 คะแนน โดยท่ี 1 : ส าคญัน้อย

ท่ีสุด  จนถึง  9: ส าคญัมากท่ีสุด  และ ทดสอบความพอดี Just-About-Right โดยให้

ความเห็นเก่ียวกบัความพอดีในดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และลกัษณะปรากฎ 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

   ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบทดสอบการยอมรับแบบ Hedonic scale จะน ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Statistics) แบบพาราเมติกใช้การทดสอบด้วย chi-

square และใช้วิธีการทดสอบความแตกต่าง  (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดด้วย

วธีิวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

 

3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้

หอมนิล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใชเ้วลา ประมาณ 7 เดือน 

 

3.6 สถานทีใ่ช้ในการท าวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

  1.บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอ

เมือง  เชียงใหม่ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดโดยแบ่งผลการศึกษา

ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.3ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนผสมทางการตลาดของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล 

4.4 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นเพศชาย 176 คน (ร้อยละ 44) และเพศหญิง 224 คน (ร้อยละ 56) มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป 116 คน 

(ร้อยละ 29) รองลงมาอาชีพนกัเรียน-นกัศึกษา 100 คน (ร้อยละ 25) ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี 176 คน  (ร้อยละ 44) รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา 94 คน (ร้อยละ93.5) มี

อายรุะหวา่ง 41-60 ปี105 คน (ร้อยละ 26.3) และ 60 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด105 คน(ร้อยละ 26.3) รองลงมา

ต ่ากวา่ 20 ปี100 คน (ร้อยละ 25)ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 จ  านวน 121 คน (ร้อย

ละ 30.3) รองลงมารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จ านวน 117 คน (ร้อยละ 29.3)ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.1 

 

  

 

 

 



 

25 
 

ตารางท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา อาย ุ

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=400) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

    ชาย 176 44 
  หญิง 224 56 
อาชีพ   

    นกัเรียน-นกัศึกษา    100 25 
  ธุรกิจส่วนตวั 28 7 
  พนกังานองคก์รเอกชน 35 8.8 
  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ           45 11.3 
  เกษตรกร   76 19 
  รับจา้งทัว่ไป 116 29 
ระดบัการศึกษา 

    ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 94 23.5 
  มธัยมศึกษา / ปวช. 68 17 
  อนุปริญญา/ปวส. 37 9.3 
  ปริญญาตรี 176 44 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 25 6.3 
อาย ุ   

    ต ่ากวา่ 20 ปี                   100 25 
  20-40 ปี 90 22.5 
  41-60ปี 105 26.3 
  60 ปีข้ึนไป 105 26.3 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

    นอ้ยกวา่5,000  บาท 121 30.3 
  5,000 – 10,000บาท 117 29.3 
  10,001 – 20,000  บาท 114 28.5 
  20,000  บาทข้ึนไป 48 12 
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4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยบริโภคขา้วมีสีคิดเป็นร้อยละ 43.25 และผูท่ี้ไม่เคยรับประทานขา้วมี

สีคิดเป็นร้อยละ 56.75 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสมการณ์การบริโภคขา้วมีสี
(n=400) 

 
ผูท่ี้เคยรับประทานขา้วมีสีส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีคิดเป็นร้อยละ 53.18 รองลงมา

คือขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อยละ 48.55 และขา้วมีสีอ่ืนๆร้อยละ 28.90ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามขา้วมีสีท่ี

รับประทาน(n=173) 

ข้าวมีสีทีรั่บประทาน 
จ านวน 

 (จาก 173 คน) 
ร้อยละ 

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 92 53.18 
ขา้วหอมนิล 84 48.55 

อ่ืนๆ 50 28.90 

รวม 173 100 

 

ความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสี 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 39.30 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 

17.9 และนอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 16.87 คร้ังต่อสัปดาห์ร้อยละ 13.92-4 คร้ังต่อเดือนร้อยละ 

12.1 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 

การรับประทานข้าวมีสี จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคยรับประทาน 173 43.25 

ไม่เคยรับประทาน 227 56.75 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.4 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามความถ่ีใน

การรับประทานขา้วมีสี 

ความถี่ในการรับประทานข้าวมีสี จ านวน(คน) ร้อยละ 
7 คร้ังต่อสัปดาห์ 24 13.9 

2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 68 39.3 

1 คร้ังต่อสัปดาห์ 31 17.9 

2-4 คร้ังต่อเดือน 21 12.1 

นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน 29 16.8 

รวม 173 100 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสี คือตวัเอง ร้อยละ 68.2ครอบครัว ร้อยละ 16.2ญาติพี่นอ้ง 

ร้อยละ 12.7  จากส่ือร้อยละ 2.3 จากพนกังานขายร้อยละ 0.6 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสี(n=173) 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการซ้ือข้าวมีสี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตวัเอง 118 68.2 

ครอบครัว 28 16.2 

ญาติพี่นอ้ง 22 12.7 

พนกังานขาย 1 .6 

ส่ือ 4 2.3 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 173 100 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับประทานขา้วมีสีเพราะ มีคุณค่าทางอาหารสูง คิดเป็นร้อยละ 

63.6 เพราะรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 54.3 อยากทดลองทานคิดเป็นร้อยละ 42.8เพื่อน/ญาติพี่นอ้ง

แนะน า คิดเป็นร้อยละ 39.3รับประทานตามบุคคลในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 37.0เห็นโฆษณาจากส่ือ

ต่างๆติดเป็นร้อยละ30.6 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามเหตุผลใน

การรับประทานขา้วมีสี(n=173) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผูต้อบแบบสอบถามรับขอ้มูลขา้วมีสีจากคนอ่ืนแนะน าร้อยละ 72.3 รองลงมาจากหนงัสือ

หรือนิตยสารต่างๆร้อยละ 68.2 จากเอกสารแนะน าผลิตภณัฑ ์ ร้อยละ 65.9จาก อินเตอร์เนต ร้อยละ 

56.1 จาก วทิย ุ ร้อยละ 40.5จากโทรทศัน์และพบเห็นตามร้านคา้ ร้อยละ 24.9 จากการออกบูธตามงาน

ต่างๆ ร้อยละ 24.3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการรับประทานขา้วมีสี จ านวน (n=173) ร้อยละ 

มีคุณค่าทางอาหารสูง 110 63.6 

รสชาติอร่อย 94 54.3 
รับประทานตามบุคคลใน
ครอบครัว 

64 37 

เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ 53 30.6 

เพื่อน/ญาติพี่นอ้งแนะน า 68 39.3 

อยากทดลองทาน 74 42.8 

อ่ืนๆ 2 1.2 

รวม 173 100 
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ตารางที่ 4.7 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามแหล่งขอ้มูล

ขา้วมีสี(n=173) 

แหล่งขอ้มูลขา้วมีสี จ านวน (n=173) ร้อยละ 

อินเตอร์เนต 97 56.1 

คนอ่ืนแนะน า 125 72.3 

การออกบูธตามงานต่างๆ 42 24.3 

หนงัสือหรือนิตยสารต่างๆ 118 68.2 

เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์ 114 65.9 

โทรทศัน์ 43 24.9 

วทิย ุ 70 40.5 

พบเห็นตามร้านคา้ 43 24.9 

อ่ืนๆ 0 0 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือขา้วมีสีจากหา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 69.9 ร้านขายขา้วสาร 

ร้อยละ 49.7 ตลาดในชุมชนและซูเปอร์มาเก็ต ร้อยละ 41.0ร้านอาหารร้อยละ 23.1ร้านขายของช า ร้อย

ละ 21.4ตลาดนดั ร้อยละ 13.9 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามสถานท่ีซ้ือ

ขา้ว (n=173) 

สถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล จ านวน (n=173) ร้อยละ 
หา้งสรรพสินคา้ 121 69.9 
ตลาดในชุมชน 71 41.0 

ตลาดนดั 24 13.9 
ซูเปอร์มาเก็ต 71 41.0 

ร้านขายขา้วสาร 86 49.7 
ร้านอาหาร 40 23.1 

ร้านขายของช า 37 21.4 
อ่ืนๆ 0 0 
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ปริมาณท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ร้อยละ 56.3 คร้ังละ 2 กิโลกรัม 

ร้อยละ 20.1 คร้ังละ 3 กิโลกรัม ร้อยละ 12.1 คร้ังละ 4 กิโลกรัม ร้อยละ 5.7 คร้ังละ 5 กิโลกรัม ร้อยละ 

4.0 และคร้ังละมากกวา่ 5 กิโลกรัม ร้อยละ 1.7 ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามปริมาณท่ีซ้ือ

ในแต่ละคร้ัง(n=173) 

 ปริมาณทีซ้ื่อในแต่ละคร้ัง จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 กิโลกรัม 98 56.3 
2 กิโลกรัม 34 20.1 
3 กิโลกรัม 21 12.1 
4 กิโลกรัม 10 5.7 
5 กิโลกรัม 7 4.0 

มากกวา่ 5 กิโลกรัม 3 1.7 
รวม 173 100.0 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หุงโดยใชข้า้วมีสีลว้น ร้อยละ 41.6 ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 

2 ส่วน ร้อยละ 27.2 ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน ร้อยละ 15.6  ขา้วมีสี 1ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน

ร้อยละ 8.7 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 1 ส่วน ร้อยละ 6.9 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามสัดส่วนใน

การหุงขา้วขาวต่อขา้วมีสี(n=173) 

สัดส่วนข้าวมีสี : ข้าวขาว จ านวน(คน) ร้อยละ 
ขา้วมีสีลว้น 72 41.6 

ขา้วมีสี 1:1 ขา้วขาว 12 6.9 
ขา้วมีสี 1:2 ขา้วขาว 47 27.2 
ขา้วมีสี 1:3 ขา้วขาว 15 8.7 
ขา้วมีสี 1:4 ขา้วขาว 27 15.6 

รวม 173 100.0 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อย

ละ 61.8 ไม่ทราบ ร้อยละ 38.2  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

ตารางที ่4.11 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามความรู้วา่

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล(n=173) 

ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากข้าวหอมนิล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทราบ 107 61.8 

ไม่ทราบ 66 38.2 
รวม 173 100.0 

ผูต้อบแบบสอบถามไม่รับประทานขา้วมีสี มีสาเหตุมาจาก ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจาก

สีขาว คิดเป็นร้อยละ 57.7 ราคาแพง ติดเป็นร้อยละ 50.2 สมาชิกในครอบครัวไม่ทาน คิดเป็นร้อยละ 

48.0 ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว คิดเป็นร้อยละ 46.7ไม่ชอบรสชาติ หรือกล่ิน หรือเน้ือ

สัมผสั คิดเป็นร้อยละ 41.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 

ตารางที่ 4.12 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่รับประทานขา้วมีสีจ าแนกตามสาเหตุท่ี

ไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล(n=227) 

สาเหตุท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล จ านวน (n=227) ร้อยละ 

ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว 106 46.7 

ราคาแพง 114 50.2 

ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาว 131 57.7 

ไม่ชอบรสชาติ หรือกล่ิน หรือเน้ือสัมผสั 95 41.9 

สมาชิกในครอบครัวไม่ทาน 109 48.0 

อ่ืนๆ 3 1.3 
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4.2.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถามถาม จ าแนกตาม เพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

1. จ าแนกตามเพศ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศชาย ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ66.50 และ
เคยรับประทานขา้วมีสีคิดเป็นร้อยละ 33.50 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศหญิง ส่วนใหญ่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ50.90 และ
เคยรับประทานขา้วมีสีคิดเป็นร้อยละ 49.10 

จากการวเิคราะห์ค่าไคสแควร์เท่ากบั 12.116  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.001)  

พบวา่เพศมีความแตกต่างกนั  โดยเพศหญิงเคยรับประทานมากกวา่เพศชายดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประสบการณ์การรับประทานขา้วมีสีกบัเพศ 
 

การรับประทาน
ข้าวมีสี 

เพศ (จ านวนคน)(ร้อยละ) 
χ 2 P-value 

ชาย หญิง 

เคยรับประทาน 
59 114     

33.50% 50.90%     

ไม่เคยรับประทาน 
117 110 12.116 <0.001 

66.50% 49.10%     

รวม 
176 224   

100.00% 100.00%     
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2. จ าแนกตามระดับการศึกษา 

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่มธัยมศึกษาคือ ตวัเองคิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ10.8 ส่ือและอ่ืนๆ
คิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 2.7  

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษาหรือปวช.คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ
ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 3.6 

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
อนุปริญญาตรีหรือปวส.คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35 และ
ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 15 

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีคือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 19.5 และครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีคือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 27.3  

ครอบครัวและอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 9.1 
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จากการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์พบวา่ไดค้่า P-Value เท่ากบั 0.04 แสดงวา่การศึกษามี

ความสัมพนัธ์ต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผูบ้ริโภคทุก

การศึกษามีการตดัสินใจซ้ือขา้วมีสีดว้ยตนเอง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ี 
มีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีกบัระดบัการศึกษา 

 

 

 

 

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การซ้ือขา้ว

มีสี 

การศึกษา (จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 P-value ต ่ากวา่
มธัยม
ศึกษา 

มธัยมศึก
ษา/ปวช. 

อนุปริญ
ญา/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

ตวัเอง 
31 22 10 49 6 

27.12 0.040 

83.8% 78.6% 50.0% 63.6% 54.5% 

ครอบครัว 
4 5 7 11 1 

10.8% 17.9% 35.0% 14.3% 9.1% 

ญาติพี่นอ้ง 
0 1 3 15 3 

.0% 3.6% 15.0% 19.5% 27.3% 

ส่ือ 
1 0 0 0 0 

2.7% .0% .0% .0% .0% 

อ่ืนๆ 
1 0 0 2 1 

2.7% .0% .0% 2.6% 9.1% 

รวม 
37 28 20 77 11 

100.0
% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษา ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ 
ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 16.2 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือปวช. ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานข้าวขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีล้วนและข้าวมีสี 1 ส่วนต่อข้าวขาว 2 ส่วนคิดเป็นร้อยละ
เท่ากนั คือร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ ขา้วมี
สี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.3 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานขา้วขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 
2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 30 ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วนและขา้วมีสี1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน คิด
เป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 10 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้ว
ขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิด
เป็นร้อยละ 14.3 ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วนและขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน คิดเป็นร้อย
ละเท่ากนั คือร้อยละ 9.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานขา้วขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้ว
ขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 18.2 (ตารางท่ี
14) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากบั 0.04 แสดงว่าการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อสัดส่วนการหุงขา้วขา้วต่อขา้วมีสีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและอนุปริญญา/ปวส. จะหุงขา้วมีสีลว้นเป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางที่ 4.15 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วน
ขา้วขาวต่อขา้วมีสีกบัระดบัการศึกษา 

สัดส่วนขา้ว
ขาว : ขา้วมีสี 

การศึกษา (จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 
P-

value ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา 

มธัยมศึกษ
า/ปวช. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

ขา้วมีสีลว้น 
6 9 10 43 4 

42.4
6 

<0.001 

16.2% 32.1% 50.0% 55.8% 36.4% 

ขา้วมีสี 1:1 
ขา้วขาว 

1 1 0 9 1 

2.7% 3.6% .0% 11.7% 9.1% 

ขา้วมีสี 1:2 
ขา้วขาว 

18 9 6 11 3 

48.6% 32.1% 30.0% 14.3% 27.3% 

ขา้วมีสี 1:3 
ขา้วขาว 

0 5 2 7 1 

.0% 17.9% 10.0% 9.1% 9.1% 

ขา้วมีสี 1:4 
ขา้วขาว 

12 4 2 7 2 

32.4% 14.3% 10.0% 9.1% 18.2% 

รวม 
37 28 20 77 11 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์
ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 73 และทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล 
คิดเป็นร้อยละ 27  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือปวช. ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์
ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60.7 และไม่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว
หอมนิล คิดเป็นร้อยละ 39.3 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์
ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล คิดเป็นร้อยละ 40 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามา
จากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 77.9 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิด
เป็นร้อยละ 22.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
พฒันามาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.7 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล คิดเป็นร้อยละ 27.3 (ตารางท่ี15) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่ าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value <0.01 แสดงว่าการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตาราง
ท่ี 4.16 

ตารางที่ 4.16 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งการทราบ
วา่ขา้วไรซ์เบอร์น่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลกบัระดบัการศึกษา 

ขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี

พฒันามา
จากขา้ว
หอมนิล 

การศึกษา (จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 P-value ต ่ากวา่
มธัยมศึก

ษา 

มธัยมศึก
ษา/ปวช. 

อนุปริญ
ญา/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

ทราบ 
10 17 12 60 8 

28.04 <0.001 

27.0% 60.7% 60.0% 77.9% 72.7% 

ไม่ทราบ 
27 11 8 17 3 

73.0% 39.3% 40.0% 22.1% 27.3% 

รวม 
37 28 20 77 11 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

3. จ าแนกตามรายได้ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้ว

มีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ 7 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19.6 และ
นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 13.7 



 

38 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้5,000-10,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมี
สีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ 2-4 คร้ังต่อเดือนและน้อยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 15.9 และ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 11.4 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้ว
มีสีคือ2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  33.3 รองลงมาคือ 1คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 31.6 นอ้ย
กวา่ 2 คร้ังต่อสัปดาห์และ 7 คร้ังต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 14 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้ว
มีสีคือ นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 2-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
และ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19  

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าไดค้่า P-Value เท่ากบั 0.018 แสดงว่าการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ตารางที่ 4.17 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีใน
การรับประทานขา้วมีสีกบัรายได ้

ความถ่ีในการ
รับประทานขา้วมีสี 

รายได ้(จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 P-value < 5,000 
บาท 

5,000-
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

>20,000 
บาท 

7 คร้ังต่อสัปดาห์ 
10 3 8 3 

24.436 0.018 

19.6% 6.8% 14.0% 14.3% 

2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 
23 22 19 4 

45.1% 50.0% 33.3% 19.0% 

1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
6 5 18 2 

11.8% 11.4% 31.6% 9.5% 

2-4 คร้ังต่อเดือน 
5 7 4 5 

9.8% 15.9% 7.0% 23.8% 

นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อ
เดือน 

7 7 8 7 
13.7% 15.9% 14.0% 33.3% 

รวม 
51 44 57 21 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้ว
ขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิด
เป็นร้อยละ 19.6 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้5,000-10,000บาทส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้ว

ขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือ ขา้วมีสีลว้นและ

ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 27.3 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 

3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 13.6 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาทส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้ว

ขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิด

เป็นร้อยละ 31.6 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 10.5    

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทาน

ขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วนและขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็น

ร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 19 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้ว

ขาว 1 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 14.3  

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าไดค้่า P-Value เท่ากบั 0.004 แสดงว่าการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อสัดส่วนการหุงขา้วขาวต่อขา้วมีสีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที่ 4.18 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วน
ขา้วขาวต่อขา้วสีกบัรายได ้

สัดส่วนขา้ว
ขาว : ขา้วมีสี 

รายได ้(จ านวนคน)(ร้อยละ) 
χ 2 P-value < 5,000 

บาท 
5,000-

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
>20,000 
บาท 

ขา้วมีสีลว้น 
32 12 24 4 

29.217 0.004 

62.7% 27.3% 42.1% 19.0% 

ขา้วมีสี 1:1 
ขา้วขาว 

3 1 5 3 
5.9% 2.3% 8.8% 14.3% 

ขา้วมีสี 1:2 
ขา้วขาว 

10 13 18 6 
19.6% 29.5% 31.6% 28.6% 

ขา้วมีสี 1:3 
ขา้วขาว 

1 6 6 2 
2.0% 13.6% 10.5% 9.5% 

ขา้วมีสี 1:4 
ขา้วขาว 

5 12 4 6 
9.8% 27.3% 7.0% 28.6% 

รวม 
51 44 57 21 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาทส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามา
จากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70.6 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิด
เป็นร้อยละ 29.4 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้5,000-10,000บาทส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา
มาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 59.1 และทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิด
เป็นร้อยละ 40.9 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา
มาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 68.4 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิด
เป็นร้อยละ 31.6 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาทส่วนใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา
มาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 66.7 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิด
เป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 15) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าไดค้่า P-Value เท่ากบั 0.011 แสดงว่าการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อความรู้ว่าความไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงั
ตารางท่ี 4.19 

ตารางที่ 4.19 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งการทราบ
วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลกบัรายได ้

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
พฒันามาจาก
ขา้วหอมนิล 

รายได ้(จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 P-value < 5,000 
บาท 

5,000-
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 บาท 

>20,000 
บาท 

ทราบ 
36 18 39 14 

11.077 0.011 

70.6% 40.9% 68.4% 66.7% 

ไม่ทราบ 
15 26 18 7 

29.4% 59.1% 31.6% 33.3% 

รวม 
51 44 57 21 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

              4.จ าแนกตามอายุ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 

61และเคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 39 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-40 ปี ส่วนใหญ่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 57.8

และไม่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 42.2 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-60 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 66.7

และเคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 33.3 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 

55.2และเคยรับประทานขา้วมีสี คิดเป็นร้อยละ 44.8(ตารางท่ี 6) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าไดค้่า P-Value เท่ากบั 0.005 แสดงว่าการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อสัดส่วนการหุงขา้วขา้วต่อขา้วมีสีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 
4.20 

ตารางที ่4.20 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

รับประทานขา้วมีสีกบัอาย ุ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 

คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ 7 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 20.5 นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง

ต่อเดือนและ1 คร้ังต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 12.8  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-40 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 

คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และ 1 

คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 23.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-60 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 

คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ 7 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.7 และ 1 คร้ังต่อ

สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.1  

การรับประทาน
ขา้วมีสี 

อาย ุ
χ 2 P-value 

ต ่ากวา่ 20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี 60 ปีข้ึนไป 

เคยรับประทาน 
39 52 35 47 

12.78 0.005 

39.0% 57.8% 33.3% 44.8% 

ไม่เคยรับประทาน 
61 38 70 58 

61.0% 42.2% 66.7% 55.2% 

รวม 
100 90 105 105 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-

6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 2-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ 1 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17  

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากับ 0.001 แสดงว่าอายุมี
ความสัมพนัธ์ต่อความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยอายุทุกช่วงอายุจะ
รับประทาน 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ ดงัตารางท่ี 4.21  

ตารางที ่4.21 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีใน

การรับประทานขา้วมีสีกบัอาย ุ

ความถ่ีในการ
รับประทานขา้วมีสี 

อาย ุ
χ 2 P-value 

<20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี >60 ปี 

7 คร้ังต่อสัปดาห์ 
8 3 9 4 

33.509 0.001 

20.5% 5.8% 25.7% 8.5% 

2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 
20 16 15 17 

51.3% 30.8% 42.9% 36.2% 

1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
5 12 6 8 

12.8% 23.1% 17.1% 17.0% 

2-4 คร้ังต่อเดือน 
1 6 1 13 

2.6% 11.5% 2.9% 27.7% 

นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อ
เดือน 

5 15 4 5 

12.8% 28.8% 11.4% 10.6% 

รวม 
39 52 35 47 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีคือ 

ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25.6 และญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 

10.3   
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บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-40 ปีคือ 

ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 28.8 และครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 

15.4    

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-60 ปีคือ 

ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 14.3 และญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 

8.6    

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปคือ 

ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 87.2 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.6 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.1  

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากับ 0.004 แสดงว่าอายุมี

ความสัมพนัธ์ต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่การซ้ือขา้วมีสีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยทุกช่วงอายุจะใช้

ตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีกบัอาย ุ

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือขา้วมีสี 

อาย ุ
χ 2 P-value 

< 20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี > 60 ปี 

ตวัเอง 
24 28 25 41 

28.834 0.004 

61.5% 53.8% 71.4% 87.2% 

ครอบครัว 
10 8 5 5 

25.6% 15.4% 14.3% 10.6% 

ญาติพี่นอ้ง 
4 15 3 0 

10.3% 28.8% 8.6% .0% 

ส่ือ 
0 0 1 0 

.0% .0% 2.9% .0% 

อ่ืนๆ 
1 1 1 1 

2.6% 1.9% 2.9% 2.1% 

รวม 
39 52 35 47 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม 

คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 10.3 และ

มากกวา่ 5 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.7 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-40 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม คิด

เป็นร้อยละ50 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 25 และ 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 19.2 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-60 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม คิด

เป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 25.7 และ 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.7 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม 

คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 19.1 และ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 17 

(ตารางท่ี 13) 

จากการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์พบวา่ไดค้่า P-Value เท่ากบั 0.001 แสดงวา่อายมีุ

ความสัมพนัธ์ต่อปริมาณท่ีซ้ือขา้วมีสีแต่ละคร้ังอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยทุกช่วงอายจุะซ้ือปริมาณ 

1 กิโลกรัม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 

ตารางที ่4.23 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ี

ซ้ือในแต่ละคร้ังกบัอายุ 

ปริมาณท่ีซ้ือใน
แต่ละคร้ัง 

อาย ุ
χ 2 P-value 

< 20 ปี 20-40 ปี 41-60 ปี > 60 ปี 

1 กิโลกรัม 
27 26 23 22 

37.662 0.001 

69.2% 50.0% 65.7% 46.8% 

2 กิโลกรัม 
4 13 9 8 

10.3% 25.0% 25.7% 17.0% 

3 กิโลกรัม 
0 10 2 9 

0.0% 19.2% 5.7% 19.1% 

4 กิโลกรัม 1 
2.6% 

2 1 6 

3.8% 2.9% 12.8% 

5 กิโลกรัม 
4 1 0 2 

37.662 0.001 

10.3% 1.9% 0.0% 4.3% 

มากกวา่ 5 
กิโลกรัม 

3 0 0 0 

7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

รวม 
39 52 35 47 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปีส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ 

ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 1 ส่วน คิดเป็นร้อยละ7.7และ

ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-40 ปี ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้ว

มีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน คิด

เป็นร้อยละ 21.2และขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 17.3 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-60 ปี ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมี

สีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วนและขา้วมีสี 1 

ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วนคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 8.6ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 1 ส่วนและขา้วมี

สี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 5.7 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ

ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน

คิดเป็นร้อยละ 36.2 และขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 12.8 (ตารางท่ี 14) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากับ <0.001 แสดงว่าอายุมี

ความสัมพนัธ์ต่อสัดส่วนการหุงขา้วขาวต่อขา้วมีสีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วน

ขา้วขาวต่อขา้วมีสีกบัอายุ 

สัดส่วนขา้วขาว : 
ขา้วมีสี 

อาย ุ
χ 2 P-value 

< 20 ปี 20-40 ปี 41-60 ปี > 60 ปี 

ขา้วมีสีลว้น 
32 9 25 6 

98.58 <0.001 

82.1% 17.3% 71.4% 12.8% 

ขา้วมีสี 1:1 ขา้ว
ขาว 

3 6 2 1 

7.7% 11.5% 5.7% 2.1% 

ขา้วมีสี 1:2 ขา้ว
ขาว 

2 19 3 23 

5.1% 36.5% 8.6% 48.9% 

ขา้วมีสี 1:3 ขา้ว
ขาว 

1 11 3 0 

2.6% 21.2% 8.6% 0.0% 

ขา้วมีสี 1:4 ขา้ว
ขาว 

1 7 2 17 

2.6% 13.5% 5.7% 36.2% 

รวม 
39 52 35 47 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปีส่วนใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว
หอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 82.1 และไม่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อย
ละ 17.9 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-40 ปีส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.9 และไม่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อยละ 
48.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-60 ปีส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อยละ 20 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว
หอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 57.4 และทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อยละ 
42.6  

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากับ 0.001 แสดงว่าอายุมี

ความสัมพนัธ์ต่อความรู้วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.25 

ตารางที ่4.25 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งการทราบ

วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลกบัอายุ 

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
พฒันามาจากขา้ว

หอมนิล 

อาย ุ
χ 2 P-value 

< 20 ปี 20-40 ปี 41-60 ปี > 60 ปี 

ทราบ 
32 27 28 20 

21.22 <0.001 

82.1% 51.9% 80.0% 42.6% 

ไม่ทราบ 
7 25 7 27 

17.9% 48.1% 20.0% 57.4% 

รวม 
39 52 35 47 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
         

     5. จ าแนกตามอาชีพ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 

10.3 และมากกวา่ 5 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.1  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณข้าวในแต่ละคร้ังคือ 1 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 38.5 และซ้ือคร้ังละ 3 กิโลกรัม

และ 4 กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 7.7  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานองค์กรเอกชน ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ัง

คือ 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.2 และซ้ือคร้ังละ 3 

กิโลกรัม, 5 กิโลกรัมและมากกวา่ 5กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 5.6   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ-พนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วใน

แต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 32 และ 4 กิโลกรัม 

คิดเป็นร้อยละ 12  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม 

คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11.8  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณข้าวในแต่ละคร้ังคือ 1 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 31.8 และ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย

ละ 11.4 (ตารางท่ี 13) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากับ 0.004 แสดงว่าอาชีพมี

ความสัมพนัธ์ต่อปริมาณท่ีซ้ือขา้วมีสีในแต่ละคร้ังอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ี

ซ้ือในแต่ละคร้ังกบัอาชีพ 

ปริมาณ
ท่ีซ้ือใน
แต่ละ
คร้ัง 

อาชีพ (จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 P-value นกัเรียน-
นกัศึกษา 

ธุรกิจ
ส่วนตั
ว 

พนกังา
น

องคก์ร
เอกชน 

รับ
ราชการ-
พนกังาน
รัฐวสิาห

กิจ 

เกษตร
กร 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

1 
กิโลกรัม 

28 6 11 13 18 22 

47.375 0.004 

71.8% 46.2% 61.1% 52.0% 52.9% 50.0% 

2 
กิโลกรัม 

4 5 4 8 8 5 

10.3% 38.5% 22.2% 32.0% 23.5% 11.4% 

3 
กิโลกรัม 

0 1 1 1 4 14 

.0% 7.7% 5.6% 4.0% 11.8% 31.8% 

4 
กิโลกรัม 

1 1 0 3 3 2 

2.6% 7.7% .0% 12.0% 8.8% 4.5% 

5 
กิโลกรัม 

4 0 1 0 1 1 

10.3% .0% 5.6% .0% 2.9% 2.3% 

มากกวา่ 
5 

กิโลกรัม 

2 0 1 0 0 0 

5.1% .0% 5.6% .0% .0% .0% 

รวม 
39 13 18 25 34 44 

100.0% 100.0
% 

100.0
% 

100.0% 100.0
% 

100.0% 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียนนักศึกษา ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้ว

ขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 1 ส่วน คิด

เป็นร้อยละ 7.7 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อ

ขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้ว

ขาว 1 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 23.1ขา้วมีสีลว้น, ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วนและขา้วมีสี 1 ส่วนต่อ

ขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 15.4  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานองคก์รเอกชน ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทาน

ขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 

ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 27.8ขา้วมีสีลว้นและขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็น

ร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 16.7   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ

รับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้ว

ขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 20ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 1 ส่วนและขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน

คิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 12   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้ว

มีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือ ขา้วมีสีลว้นและขา้วมีสี 1 

ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วนคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 26.5 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน คิด

เป็นร้อยละ 2.9   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อ

ขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ ขา้วมีสีลว้น คิดเป็นร้อย

ละ 29.5 และขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 4 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 20.5 (ตารางท่ี 14)  

จากการทดสอบโดยใช้ค่ าไคสแควร์พบว่าได้ค่ า  P-Value <0.001 แสดงว่าอาชีพ มี

ความสัมพนัธ์ต่อlสัดส่วนการหุงขา้วขาวต่อขา้วมีสีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วน

ขา้วขาวต่อขา้วสีกบัอาชีพ 

สัดส่วนขา้ว
ขาว : ขา้วมี

สี 

อาชีพ (จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 
P-

value 
นกัเรียน-
นกัศึกษา 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
องคก์ร
เอกชน 

รับ
ราชการ-
พนกังาน
รัฐวสิาห

กิจ 

เกษตร
กร 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

ขา้วมีสีลว้น 
32 2 3 13 9 13 

69.92 <0.001 

82.1% 15.4% 16.7% 52.0% 26.5% 29.5% 

ขา้วมีสี 1:1 
ขา้วขาว 

3 3 1 3 0 2 

7.7% 23.1% 5.6% 12.0% .0% 4.5% 

ขา้วมีสี 1:2 
ขา้วขาว 

2 4 5 5 15 16 

5.1% 30.8% 27.8% 20.0% 44.1% 36.4% 

ขา้วมีสี 1:3 
ขา้วขาว 

1 2 6 1 1 4 

2.6% 15.4% 33.3% 4.0% 2.9% 9.1% 

ขา้วมีสี 1:4 
ขา้วขาว 

1 2 3 3 9 9 

2.6% 15.4% 16.7% 12.0% 26.5% 20.5% 

รวม 
39 13 18 25 34 44 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 

100.0
% 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา ส่วนใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามา
จากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 82.1 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิด
เป็นร้อยละ 17.9 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจาก
ขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 53.8 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็น
ร้อยละ 46.2 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานองค์กรเอกชน ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจาก
ขา้วหอมนิลและไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลคิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือร้อยละ 
50   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84 และไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว
หอมนิล คิดเป็นร้อยละ 16 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว

หอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 58.8 และทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อยละ 

41.2  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว
หอมนิล ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.5 และไม่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อย
ละ 45.5(ตารางท่ี 15) 

จากการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์พบว่าได้ค่า P-Value เท่ากับ 0.001 แสดงว่าอายุมี

ความสัมพนัธ์ต่อความรู้วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.28 
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ตารางที ่4.28 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งการทราบ

วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลกบัอาชีพ 

ขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี

พฒันามา
จากขา้ว
หอมนิล 

อาชีพ (จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 
P-

value 
นกัเรียน-
นกัศึกษา 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
องคก์ร
เอกชน 

รับ
ราชการ-
พนกังาน
รัฐวสิาห

กิจ 

เกษตร
กร 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

ทราบ 
32 7 9 21 14 24 

20.52 0.001 

82.1% 53.8% 50.0% 84.0% 41.2% 54.5% 

ไม่ทราบ 
7 6 9 4 20 20 

17.9% 46.2% 50.0% 16.0% 58.8% 45.5% 

รวม 
39 13 18 25 34 44 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 

100.0
% 

 

4.3 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนผสมทางการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวหอมนิล 

การวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัโดยใชก้ารจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค Factor Analysis เพื่อท า

การจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัท่ีศึกษา  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคจาก 21 ตวัแปรพบวา่ผลของการ

วเิคราะห์ปัจจยัตามกระบวนการไดปั้จจยัจากการจบักลุ่มเพียง 5 ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยัดา้น

คุณภาพและความหลากหลาย ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละสถานท่ีการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการประชาสัมพนัธ์และปัจจยัสารอาหารและความสะดวกโดยมี

โมเดลแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบในแต่ละปัจจยั(The relation model of each 

component)ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 
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ตารางที่ 4.29 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
Component 

1 2 3 4 5 
ตวัอยา่งสินคา้ทดลองชิม 0.555 0.091 0.378 0.275 -0.028 

ราคาหลากหลาย 0.602 0.223 0.317 0.152 -0.029 

กล่ินรส 0.662 0.234 0.31 0.069 0.072 

บริการส่งสินคา้ฟรี 0.696 0.343 -0.112 0.098 -0.107 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ 0.699 0.139 0.247 0.231 0.266 

ตรายีห่อ้ 0.82 0.024 0.036 0.125 0.104 

ขนาดบรรจุภณัฑห์ลากหลาย 0.545 0.193 0.158 0.273 0.245 

บรรจุภณัฑส์วยงามทนัสมยัสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑไ์ด ้ 0.176 0.688 0.228 0.213 -0.009 

การจดัจ าหน่ายทัว่ถึง 0.293 0.767 0.092 0.142 -0.014 

สถานท่ีจ าหน่ายสะอาดวางสินคา้เป็นระเบียบ 0.209 0.796 0.019 0.181 0.202 

แสดงค าแนะน าในการหุง,การเก็บรักษาวนัผลิตและวนั
หมดอายบุนฉลาก 

0.088 0.702 0.275 0.186 0.317 

ฉลากบอกคุณค่าทางโภชนาการ 0.135 0.65 0.281 0.31 0.211 

สี 0.268 0.238 0.792 0.124 0.212 

คุณภาพ 0.167 0.199 0.858 0.113 0.193 

ความปลอดภยั 0.168 0.133 0.844 0.16 0.114 

การส่งเสริมการขาย 0.293 0.154 0.208 0.612 -0.273 

การประชาสมัพนัธ์ 0.169 0.192 0.007 0.778 0.218 

เน้ือสมัผสั 0.201 0.29 0.117 0.806 0.169 

ลกัษณะเมลด็ขา้ว 0.189 0.277 0.265 0.739 0.21 

สารอาหารท่ีเป็นประโยชนต์่อสุขภาพ 0.079 0.191 0.227 0.12 0.865 

การจดัจ าหน่ายในช่องทางท่ีสะดวกแก่การซ้ือ 0.12 0.149 0.161 0.146 0.86 

Eigenvalue 8.52 1.95 1.70 1.28 1.23 

Variance Explain (%) 17.03 15.68 13.97 13.10 10.11 
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ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัโดยใชก้ารจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค Factor Analysis เพื่อท า
การจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัท่ีศึกษา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขา้วเพื่อสุขภาพองผูบ้ริโภคจากทั้งหมด 21 ตวัแปร พบวา่ผลของ
การวเิคราะห์ปัจจยัตามกระบวนการไดปั้จจยัจากการจบักลุ่ม 5 ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านบรรจุภณัฑ์และสถานท่ีการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านคุณภาพและความปลอดภยัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์และการประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัด้านสารอาหารและความสะดวก โดยมีโมเดลแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบในแต่ละปัจจยั(The relation model of each component)ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ี 1 :  ปัจจยัดา้นราคา = 0.15(ตวัอยา่งสินคา้ทดลองชิม)+0.19(ราคาลากหลาย)+0.23(
กล่ินรส)+0.28(บริการส่งสินคา้ฟรี)+0.25(ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ)+0.36(ตรา
ยีห่อ้)+0.18(ขนาดบรรจุภณัฑห์ลากหลาย) 

ปัจจยัท่ี 2 :  ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละสถานท่ีการจดัจ าหน่าย = 0.30(บรรจุภณัฑส์วยงาม
ทนัสมยั) + 0.35(การจดัจ าหน่ายทัว่ถึง) + 0.35(สถานท่ีจ าหน่ายสะอาดวางสินคา้เป็นระเบียบ) + 0.28(
แสดงค าแนะน าในการหุง,การเก็บรักษาวนัผลิตและวนัหมดอายบุนฉลาก) + 0.23(ฉลากบอกคุณค่า
ทางโภชนาการ) 

ปัจจยัท่ี 3 : ปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยั = 0.33(สี) + 0.39(คุณภาพ) + 0.40(ความ
ปลอดภยั) 

ปัจจยัท่ี 4 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการประชาสัมพนัธ์ = 0.32(การส่งเสริมการขาย) + 0.41(
การประชาสัมพนัธ์) + 0.40(เน้ือสัมผสั) + 0.35(ลกัษณะเมล็ดขา้ว)  

ปัจจยัท่ี 5: ปัจจยัดา้นสารอาหารและความสะดวก = 0.48(สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ) + 0.49(การจดัจ าหน่ายในช่องทางท่ีสะดวกแก่การซ้ือ)ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กราฟแสดงการแบ่งส่วนปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กนั  

หมายเหตุ*mm17.1= สี,mm17.2 = คุณภาพ, mm17.3 = ความปลอดภยั, mm17.4 = ตวัอยา่งสินคา้

ทดลองชิม, mm17.5 = ราคาหลากหลาย, mm17.6 = กล่ินรส, mm17.7 =  บริการส่งสินคา้ฟรี, mm17.8 

=ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ, mm17.9 = ตรายี่หอ้, mm17.10 = ขนาดบรรจุภณัฑ์

หลากหลาย, mm17.11 = บรรจุภณัฑส์วยงามทนัสมยั,mm17.12= การจดัจ าหน่ายทัว่ถึง, mm17.13 = 

สถานท่ีจ าหน่ายสะอาดวางสินคา้เป็นระเบียบ, mm17.14 =  แสดงค าแนะน าในการหุง,การเก็บรักษา

วนัผลิตและวนัหมดอายบุนฉลาก, mm17.15 =  ฉลากบอกคุณค่าทางโภชนาการ, mm17.16 = 

สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, mm17.17 =  การจดัจ าหน่ายในช่องทางท่ีสะดวกแก่การซ้ือ, 

mm17.18 =  การส่งเสริมการขาย, mm17.19 = การประชาสัมพนัธ์, mm17.20 = เน้ือสัมผสั, mm17.21 

= ลกัษณะเมล็ดขา้ว 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนผสมทางการตลาดของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลจากปัจจยั

ทั้งหมด 21 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อการบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ  ท าการหมุนแกนปัจจยัโดย

วธีิ Varimaxเพื่อท าการจดักลุ่มตวัแปรไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 1 โดยค่าในตาราง เป็นค่า Factor 

loading แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 21 ตวัแปรกบัปัจจยัใหม่ทั้ง 5  ปัจจยัเม่ือมีการหมุนแกน

ปัจจยัแลว้ โดยปัจจยัท่ีไดคื้อ 

Factor 2 

Factor 1 
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ปัจจัยที ่1 ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพ 

ส าหรับปัจจยัน้ีมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 7 ปัจจยัคือ มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองชิมก่อนซ้ือมี

หลากหลายราคาใหเ้ลือกกล่ินรสของขา้วมีบริการส่งสินคา้ฟรีเม่ือลูกคา้ซ้ือจ านวนมากราคาเหมาะสม

กบัปริมาณและคุณภาพตรายีห่อ้มีขนาดบรรจุภณัฑใ์ห้เลือกหลายขนาด 

ปัจจัยที ่2 ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์และสถานทีก่ารจัดจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัล าดบั 2 ส าหรับ

ปัจจยัน้ีมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 5 ตวัแปร คือ บรรจุภณัฑท่ี์สวยงามทนัสมยัและสามารถรักษา

คุณภาพผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งดีมีการจดัจ าหน่ายอยา่งทัว่ถึงสถานท่ีจ าหน่ายสะอาดวางสินคา้เป็นระเบียบ

แสดงค าแนะน าในการหุงการเก็บรักษาวนัผลิตและวนัหมดอายบุนฉลากมีฉลากท่ีบอกคุณค่าทาง

โภชนาการ 

ปัจจัยที ่3 ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัล าดบั 3 ส าหรับปัจจยัน้ีมี

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 3 ตวัแปรคือสีของขา้วคุณภาพของขา้วมีความปลอดภยัในการบริโภค 

ปัจจัยที ่4 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการประชาสัมพนัธ์ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัล าดบั 4 ส าหรับ

ปัจจยัน้ีมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 4 ตวัแปรคือมีการส่งเสริมการขายเช่นใหส่้วนลดใหข้องแถมมี

การประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์หนงัสือพิมพ ์จดับูธต่างๆเน้ือสัมผสัของขา้วลกัษณะเมล็ด

ขา้ว 

ปัจจัยที ่5 ปัจจัยด้านสารอาหารและความสะดวก เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัล าดบั 5 ส าหรับปัจจยัน้ีมี

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 2 ตวัแปรคือสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพการจดัจ าหน่ายใน

ช่องทางท่ีสะดวกแก่การซ้ือ 

ในส่วนของค่า Eigenvalues ของแต่ละปัจจยันั้น ก็มีความแตกต่างกนัออกไป เป็นค่าความผนั

แปร หรือความแปรปรวนของตวัแปรท่ีมีอยูใ่นแต่ละปัจจยัท่ีสามารถอธิบายได ้โดยไม่พิจารณาปัจจยั

ท่ีมีค่า Eigenvalues น้อยกว่า1โดยพิจารณาพบว่าปัจจยัด้านราคาจะมีค่า Eigenvalues เท่ากบั 8.52 ซ่ึง

เป็นค่าท่ีสูงสุดของปัจจยัทั้ ง 5 แสดงว่าผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่า ปัจจยัน้ีประกอบด้วยตวัแปรท่ีมี

ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมาก็คือปัจจยัด้านบรรจุภณัฑ์และ

สถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.95 ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยมีค่า 

Eigenvalues เท่ากบั 1.70 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการประชาสัมพนัธ์มีค่า Eigenvalues เท่ากบั 1.28

และปัจจยัดา้นสารอาหารและความสะดวกก็มีค่า Eigenvalues เท่ากบั 1.23 ตามล าดบัของความส าคญั

ของปัจจยัท่ีผา่นการวเิคราะห์ปัจจยัแลว้ 
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ส าหรับค่า Variance Explained เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการอธิบายของปัจจยันั้น 

บ่งบอกถึงความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยรวม

ทั้งหมดร้อยละ 69.89 จ  าแนกเป็น ปัจจยัดา้นราคาร้อยละ 17.03 ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ์และสถานท่ีจดั

จ าหน่ายร้อยละ 15.68 ปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยัร้อยละ 13.97 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และ

การประชาสัมพนัธ์ร้อยละ 13.10 และปัจจยัดา้นสารอาหารและความสะดวกร้อยละ 10.11 ตามล าดบั 

 

4.4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวหอมนิล 

ขอ้มูลการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล จะใช้

การทดสอบแบบ สเกลความชอบ (Hedonic scale) และทดสอบความพอดีของผลิตภณัฑด์ว้ย คะแนน

ความพอดี (Just – about – right scale)  

 4.4.1 ข้อมูลทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ีดา้นเน้ือสัมผสัโดยรวมมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 5.88 ± 1.10 รองลงมาคือดา้นรสชาติโดยรวม ค่าเฉล่ีย  5.87 ± 0.96 ดา้นกล่ินโดยรวมค่าเฉล่ีย 

5.86 ± 0.912 ดา้นสีลกัษณะปรากฏ ค่าเฉล่ีย 5.82 ± 0.86 ดา้นสี ค่าเฉล่ีย 5.69 ± 0.75 และดา้น

ความชอบโดยรวม ค่าเฉล่ีย 5.73 ± 0.71 ตามล าดบั ซ่ึงคะแนนจดัอยูใ่นระดบัเฉยๆ ค่อนขา้งไปทาง

ชอบเล็กนอ้ยดงัแสดงในตารางท่ี  4.30 
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ตารางที่ 4.30  จ  านวนและร้อยละคะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

คุณลกัษณะ 

จ านวนและร้อยละคะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (จ านวน
คน,ร้อยละ) 

ไม่
ชอบ
อยา่ง
ยิง่ 

ไม่
ชอบ
มาก 

ไม่
ชอบ
ปาน
กลาง 

ไม่ชอบ
เล็กนอ้ย 

เฉยๆ ชอบ
เล็กนอ้ย 

ชอบ
ปาน
กลาง 

ชอบ
มาก 

ชอบ
อยา่ง
ยิง่ 

X ± 
S.D 

(แปล
ผล) 

ความชอบ
โดยรวม 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

3 
(0.8) 

146 
(36.5) 

204 
(51.0) 

44 
(11.0) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

5.73 ± 
0.71 

สี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4 

(1.0) 
177 

(44.3) 
162 

(40.5) 
54 

(13.5) 
2 

(0.5) 
1 

(0.3) 
5.69 ± 
0.75 

ลกัษณะ
ปรากฏ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

7 
(1.8) 

147 
(36.8) 

166 
(41.5) 

70 
(17.5) 

5 
(1.3) 

4 
(1.0) 

5.82 ± 
0.86 

กล่ิน
โดยรวม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(2.3) 

144 
(36.0) 

164 
(41.0) 

69 
(17.3) 

7 
(1.8) 

7 
(1.8) 

5.86 ± 
0.912 

รสชาติ
โดยรวม 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

11 
(2.8) 

138 
(34.5) 

165 
(41.3) 

68 
(17.0) 

9 
(2.3) 

8 
(2.0) 

5.87 ± 
0.96 

เน้ือสัมผสั
โดยรวม 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

2 
(0.5) 

15 
(3.8) 

147 
(36.8) 

136 
(34.0) 

71 
(17.8) 

16 
(4.0) 

12 
(3.0) 

5.88 ± 
1.10 

 

ข้อมูลการทดสอบการยอมรับข้าวไรซ์เบอร์ร่ีจ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 

จ าแนกตามอายุ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับในดา้นความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคะแนนความชอบดา้นความชอบโดยรวมในช่วง 5.60-5.78  

ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือ

สัมผสัโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ< 20 ปี มี

คะแนนการยอมรับมากกวา่กลุ่มอายอ่ืุนอยา่งมีนยัส าคญั และช่วงอาย ุ41-60 ปี มีคะแนนการยอมรับ 
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ดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มากกวา่ช่วงอายอ่ืุนอยา่งมีนยัส าคญัดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.31 

ดงันั้นผูบ้ริโภคเป้าหมายของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ< 20 ปี และช่วงอาย ุ41-

60 ปี 

ตารางที ่4.31 ค่าเฉล่ียของคะแนนการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
( n = 400) 

คุณลกัษณะ อาย ุ
F-Value P ≤ 0.05 

<20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี >60 ปี 

ความชอบโดยรวม 5.78±0.82 5.6±0.85 5.77±0.62 5.76±0.53 1.355 0.225 

สี 5.9±0.86a 5.59±0.83b 5.81±0.65a 5.46±0.57b 7.760 <0.001 

ลกัษณะปรากฎ 6.08±1.00a 5.6±0.87b 5.97±0.79a 5.61±0.67b 8.603 <0.001 

กล่ินโดยรวม 6.13±1.00a 5.67±0.98b 5.99±0.85a 5.62±0.71b 7.812 <0.001 

รสชาติโดยรวม 6.26±1.01a 5.67±1.02c 5.99±0.89b 5.53±0.75c 12.770 <0.001 

เน้ือสัมผสัโดยรวม 6.29±1.17a 5.63±1.11b 6.09±1.07a 5.50±0.85b 12.799 <0.001 
*หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b,c ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P≤ 0.05) โดย a >b>c 

จ าแนกตามรายได้ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับในดา้นดา้นความชอบโดยรวมสี ลกัษณะปรากฏ กล่ิน

โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคะแนนการยอมรับดา้น

ความชอบโดยรวมในช่วง 5.66-5.79 ดา้นสีในช่วง 5.60-5.77 ดา้นลกัษณะปรากฎในช่วง 5.73-5.93 

ดา้นกล่ินโดยรวมในช่วง 5.74-5.99  

ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับในดา้นรสชาติโดยรวมและเน้ือสัมผสัโดยรวมมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคะแนนการยอมรับในช่วง 5.68-6.07 ช่วงรายได ้

< 5,000 บาท มีคะแนนมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตารางที่ 4.32 ค่าเฉล่ียของคะแนนการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ีของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม

รายได ้( n = 400) 

คุณลกัษณะ 

รายได ้(จ านวนคน)(ร้อยละ) 
F-

Value 
P ≤ 
0.05 < 5,000 

บาท 

5,000-
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

>20,000 
บาท 

ความชอบโดยรวม 5.77±0.75 5.79±0.68 5.66±0.71 5.69±0.69 0.806 0.491 

สี 5.77±0.81 5.60±0.70 5.68±0.76 5.73±0.71 1.067 0.363 

ลกัษณะปรากฎ 5.93±0.93 5.74±0.81 5.82±0.86 5.73±0.77 1.089 0.353 

กล่ินโดยรวม 5.99±0.93 5.74±0.81 5.83±1.03 5.86±0.91 1.526 0.207 

รสชาติโดยรวม 6.07±0.95a 5.68±0.89b 5.80±1.05ab 5.94±0.84ab 3.666 0.013 

เน้ือสัมผสัโดยรวม 6.08±1.12a 5.69±1.01b 5.86±1.17ab 5.88±0.96ab 2.572 0.054 
*หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b,c ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P≤ 0.05) โดย a >b>c 

ข้อมูลทิศทางในการปรับปรุงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนทิศทางความพอดีของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ดา้นสี ร้อยละ 77.5 ดา้น

กล่ิน ร้อยละ 76.3 ดา้นรสชาติ ร้อยละ 72.3 ตามล าดบั อยูใ่นระดบัพอดี ส่วนดา้นลกัษณะปรากฏและ

ดา้นเน้ือสัมผสันั้น มีคะแนนร้อยละ 69.3 และ 67 อยูใ่นระดบัพอดีเช่นกนัแต่นอ้ยกวา่เกณฑร้์อยละ 70 

จึงน าไปหา Net effect ไดค้่า Net effect ดา้นลกัษณะปรากฏและดา้นเน้ือสัมผสั เท่ากบั ร้อยละ 8.3 

และ 8.5 ตามล าดบัซ่ึงค่า Net effect มีค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 20 แสดงวา่  ควรมีการปรับปรุง ลกัษณะ

ปรากฏและเน้ือสัมผสั ครอบคลุมเพิ่มข้ึน และลดลงกวา่ระดบัท่ีเป็นอยู ่ดงัแสดงในตารางท่ี 4.33 
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ตารางที่ 4.33  ระดบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ ดา้นทิศทางในการพฒันาขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

คุณลกัษณะ 

ทิศทางความพอดีของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (จ านวนคน,ร้อยละ) 
Net effect  
ร้อยละ 

อ่อน
เกินไป
มาก 

อ่อน
เกินไป 

พอดี เขม้เกินไป 
เขม้เกินไป

มาก 

สี 
0 19 310 68 3 

  (0.0) (4.8) (77.5) (17.0) (0.8) 

กล่ิน 
0 28 305 67 0 

  (0.0) (7.0) (76.3) (16.8) (0.0) 

รสชาติ 
0 45 289 65 1 

  (0.0) (11.3) (72.3) (16.3) (0.3) 

เน้ือสัมผสั 
3 46 268 79 4 

8.5 
(0.8) (11.5) (67.0) (19.8) (1.0) 

ลกัษณะปรากฏ 
(ความสม ่าเสมอ) 

2 43 277 75 3 
8.3 

(0.5) (10.8) (69.3) (18.8) (0.8) 

ข้อมูลด้านการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 และ

ตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.34 

ตารางที ่4.34 จ  านวนและร้อยละการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

การยอมรับ จ านวนคน(ร้อยละ) 

ยอมรับ 
386 

(96.5) 

ไม่ยอมรับ 
14 

(3.5) 

รวม 
400 

(100) 
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ตารางที่ 4.35 จ  านวนและร้อยละการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดยกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิด

เป็นร้อยละ 86.0 อาย ุ20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.1 อาย ุ41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.3อายมุากกวา่ 60 ปี

คิดเป็นร้อยละ 68.6  

เม่ือท าการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์  พบวา่ไดค้่า P-Value = 0.001 แสดงวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามแต่ละช่วงอายุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติดงัแสดงในตารางท่ี 4.36 

ตารางที่ 4.36 จ  านวนและร้อยละการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีจ  าแนกตามอายุ 

การ
ตดัสินใจซ้ือ 

อาย ุ
χ 2 P-value 

<20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี >60 ปี 

ซ้ือ 
86 55 78 72 

16.055 0.001 

86.0% 61.1% 74.3% 68.6% 

ไม่ซ้ือ 
14 35 27 33 

14.0% 38.9% 25.7% 31.4% 

รวม 
100 90 105 105 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

การตดัสินใจซ้ือ จ านวนคน(ร้อยละ) 

ซ้ือ 
291 

(72.8) 

ไม่ซ้ือ 
109 

(27.3) 

รวม 
400 

(100) 
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4.4.2 ข้อมูลทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของข้าวหอมนิล 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนการยอมรับขา้วหอมนิลดา้นกล่ินโดยรวม ค่าเฉล่ีย 5.73 ± 1.25 

รองลงมาคือดา้นรสชาติโดยรวม ค่าเฉล่ีย  5.71 ± 1.22 ดา้นเน้ือสัมผสัโดยรวมค่าเฉล่ีย 5.70 ± 1.30ดา้น

สีลกัษณะปรากฏ ค่าเฉล่ีย 5.66 ± 1.16ดา้นความชอบโดยรวม ค่าเฉล่ีย 5.63 ± 1.01และดา้นสี ค่าเฉล่ีย 

5.57 ± 1.01ตามล าดบั ซ่ึงคะแนนจดัอยูใ่นระดบัเฉยๆ ค่อนขา้งไปทางชอบเล็กนอ้ยดงัตารางท่ี 4.37 

ตารางที่ 4.37 จ  านวนและร้อยละคะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะของหอมนิล 

 

 

 

 

คุณลกัษณะ 

จ านวนและร้อยละคะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะของขา้วหอมนิล (จ านวนคน,ร้อยละ) 

ไม่
ชอบ
อยา่ง
ยิง่ 

ไม่
ชอบ
มาก 

ไม่
ชอบ
ปาน
กลาง 

ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

เฉยๆ ชอบ
เลก็นอ้ย 

ชอบ
ปาน
กลาง 

ชอบ
มาก 

ชอบ
อยา่ง
ยิง่ 

X ± S.D 
(แปลผล) 

ความชอบ
โดยรวม 

0 
(0.0) 

3 
(0.8) 

9 
(2.3) 

30 
(7.5) 

110 
(27.5) 

203 
(50.8) 

33 
(8.3) 

8 
(2.0) 

4 
(1.0) 

5.63 ± 
1.01 

สี 
0 

(0.0) 
2 

(0.5) 
12 

(3.0) 
29 

(7.3) 
133 

(33.3) 
176 

(44.0) 
39 

(9.8) 
5 

(1.3) 
4 

(1.0) 
5.57 ± 
1.01 

ลกัษณะ
ปรากฏ 

0 
(0.0) 

2 
(0.5) 

20 
(5.0) 

25 
(6.3) 

124 
(31.0) 

143 
(35.8) 

73 
(18.3) 

8 
(2.0) 

5 
(1.3) 

5.66 ± 
1.16 

กล่ิน
โดยรวม 

0 
(0.0) 

5 
(1.3) 

16 
(4.0) 

28 
(7.0) 

117 
(29.3) 

127 
(31.8) 

86 
(21.5) 

16 
(4.0) 

5 
(1.3) 

5.73 ± 
1.25 

รสชาติ
โดยรวม 

0 
(0.0) 

3 
(0.8) 

17 
(4.3) 

36 
(9.0) 

106 
(26.5) 

135 
(33.8) 

86 
(21.5) 

12 
(3.0) 

5 
(1.3) 

5.71 ± 
1.22 

เน้ือสมัผสั
โดยรวม 

0 
(0.0) 

7 
(1.8) 

13 
(3.3) 

32 
(8.0) 

124 
(31.0) 

129 
(32.3) 

64 
(16.0) 

24 
(6.0) 

7 
(1.8) 

5.70 ± 
1.30 



 

67 
 

ข้อมูลการทดสอบการยอมรับจ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 

จ าแนกตามเพศ 

 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการยอมรับในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ิน

โดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการยอมรับในดา้นความชอบโดยรวมแตกต่าง

กนั โดยเพศชายมีการยอมรับมากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

ตารางที่ 4.38 ค่าเฉล่ียของคะแนนการยอมรับขา้วหอมนิลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ     

(n = 400) 

คุณลกัษณะ 
เพศ 

F-test P ≤ 0.05 
ชาย หญิง 

ความชอบโดยรวม 5.80±0.90a 5.50±1.07b 12.601 0.030 

สี 5.65±0.96 5.50±1.05 2.299 0.147 

ลกัษณะปรากฎ 5.71±1.11 5.61±1.20 1.025 0.400 

กล่ินโดยรวม 5.81±1.17 5.67±1.31 4.869 0.268 

รสชาติโดนรวม 5.78±1.17 5.65±1.26 2.677 0.283 

เน้ือสัมผสัโดยรวม 5.81±1.26 5.60±1.31 1.636 0.107 
*หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P≤ 0.05) โดย a >b 

จ าแนกตามอายุ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับในดา้นความชอบโดยรวม สี ลกัษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม 

รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

 ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ<20 ปีและช่วงอาย4ุ1-60ปีมีการยอมรับ ในดา้นสี ลกัษณะ

ปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มากกวา่กลุ่มอายอ่ืุน อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ  

 ดงันั้นผูบ้ริโภคเป้าหมายของขา้วหอมนิลคือผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ <20 ปีและช่วงอาย4ุ1-60ปี

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.39 
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ตารางที่ 4.39 ค่าเฉล่ียของคะแนนการยอมรับขา้วหอมนิลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ    

(n = 400) 

คุณลกัษณะ 
อาย ุ

F-Value 
P ≤ 
0.05 <20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี >60 ปี 

ความชอบโดยรวม 5.89±0.86a 5.08±1.42b 5.71±0.85a 5.77±0.61a 13.283 <0.001 

สี 5.94±0.85a 4.94±1.34c 5.81±0.82a 5.50±0.71b 20.769 <0.001 

ลกัษณะปรากฎ 6.07±1.02a 4.94±1.52c 5.95±0.98a 5.57±0.75b 20.601 <0.001 

กล่ินโดยรวม 6.18±1.08a 4.92±1.58c 6.10±1.05a 5.62±0.84b 23.943 <0.001 

รสชาติโดยรวม 6.15±1.06a 5.02±1.61c 5.89±1.00ab 5.70±0.90b 16.197 <0.001 

เน้ือสัมผสัโดยรวม 6.18±1.11a 5.03±1.80c 5.90±1.05ab 5.59±0.83b 15.160 <0.001 
*หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b,c ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P≤ 0.05) โดย a >b>c 

1.3 จ าแนกตามรายได้ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือ

สัมผสัโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.40 

 ผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได<้ 5,000 บาทมีการยอมรับในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ิน

โดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มากกวา่ช่วงรายไดอ่ื้นๆอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 ผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได ้ >20,000 บาท มีการยอมรับดา้นกล่ินโดยรวมมากวา่ช่วง

รายไดอ่ื้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที่ 4.40 ค่าเฉล่ียของคะแนนการยอมรับขา้วหอมนิลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้

(n=400) 

คุณลกัษณะ 

รายได ้(จ านวนคน)(ร้อยละ) 

F-Value P ≤ 0.05 < 5,000 
บาท 

5,000-
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

>20,000 
บาท 

ความชอบโดยรวม 5,86±0.81a 5.62±0.93ab 5.47±1.22b 5.46±1.01b 3.545 0.015 

สี 5.83±0.84a 5.50±0.93b 5.41±1.17b 5.42±1.01b 4.368 0.005 

ลกัษณะปรากฎ 5.98±0.97a 5.61±1.96b 5.47±1.38b 5.40±1.14b 5.000 0.002 

กล่ินโดยรวม 6.07±1.08a 5.59±1.08b 5.52±1.46b 5.73±1.33a 4.663 0.003 

รสชาติโดยรวม 6.10±1.04a 5.52±1.11b 5.53±1.40b 5.63±1.27b 6.183 <0.001 

เน้ือสัมผสัโดยรวม 6.09±1.09a 5.46±1.13b 5.53±1.54b 5.67±1.31b 5.921 0.001 
*หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P≤ 0.05) โดย a มีค่ามากกวา่ b 

ข้อมูลทิศทางในการปรับปรุงข้าวหอมนิล 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนทิศทางความพอดีของขา้วหอมนิล ดา้นสี ร้อยละ 73.8 อยูใ่น

ระดบัพอดี ส่วนดา้นกล่ินมีคะแนนทิศทางความพอดีร้อยละ 59 ดา้นรสชาติ ร้อยละ 35.5 ดา้นลกัษณะ

ปรากฏ ร้อยละ 32.8และดา้นเน้ือสัมผสั ร้อยละ 30.3 ตามล าดบั อยูใ่นระดบัต ่าและนอ้ยกวา่เกณฑร้์อย

ละ 70 จึงน าไปหา Net effect ไดค้่า Net effect ดา้นกล่ิน ดา้นรสชาติ ดา้นลกัษณะปรากฏ และดา้นเน้ือ

สัมผสั เท่ากบั ร้อยละ 9.1 39.8 37.7 และ 44.7ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่

กล่ิน รสชาติ ลกัษณะปรากฏ และเน้ือสัมผสั นั้นเขม้เกินไป จึงควรปรับใหอ่้อนลง ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.41 
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ตารางที ่4.41 ระดบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ ดา้นทิศทางในการพฒันาขา้วหอมนิล 

คุณลกัษณะ 

ทิศทางความพอดีของขา้วหอมนิล (จ านวนคน,ร้อยละ) 
Net effect  
ร้อยละ 

อ่อน
เกินไป
มาก 

อ่อน
เกินไป 

พอดี เขม้เกินไป 
เขม้เกินไป

มาก 

สี 
0 16 295 50 39 

  (0.0) (4.0) (73.8) (12.5) (9.8) 

กล่ิน 
38 26 236 99 1 

9.1 
(9.5) (6.5) (59.0) (24.8) (0.3) 

รสชาติ 
20 30 141 186 23 

39.8 
(5.0) (7.5) (35.5) (46.5) (5.8) 

เน้ือสัมผสั 
21 29 121 190 39 

44.7 
(5.3) (7.3) (30.3) (47.5) (9.8) 

ลกัษณะปรากฏ 
(ความสม ่าเสมอ) 

24 35 131 180 30 
37.7 

(6.0) (8.8) (32.8) (45.0) (7.5) 

ข้อมูลด้านการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับขา้วหอมนิล 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 และ

ตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิล 258คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.42 

ตารางที ่4.42 จ  านวนและร้อยละการยอมรับขา้วหอมนิล 

การยอมรับ จ านวนคน(ร้อยละ) 

ยอมรับ 
341 

(85.3) 

ไม่ยอมรับ 
59 

(14.8) 

รวม 
400 

(100) 
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ตารางที ่4.43 จ านวนและร้อยละ การตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิล 

การตดัสินใจซ้ือ จ านวนคน(ร้อยละ) 

ซ้ือ 
258 

(64.5) 

ไม่ซ้ือ 
142 

(35.5) 

รวม 
400 

(100) 

 

การยอมรับและการตัดสินใจซ้ือจ าแนกตามเพศ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหก้ารยอมรับขา้วหอมนิลคิดเป็นร้อยละ 90.9 ส่วนเพศหญิงให้

การยอมรับขา้วหอมนิลคิดเป็นร้อยละ 80.8 

เม่ือท าการทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์  พบว่าได้ค่า P-Value = 0.005 แสดงว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามแต่ละเพศมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.44 

ตารางที่ 4.44 จ  านวนและร้อยละการยอมรับขา้วหอมนิลจ าแนกตามเพศ 

การยอมรับ 
เพศ 

χ 2 P-value 
ชาย หญิง 

ยอมรับ 
160 181 

8.004 0.005 

90.9% 80.8% 

ไม่ยอมรับ 
16 43 

9.1% 19.2% 

รวม 
176 224 

100.0% 100.0% 
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ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิลคิดเป็นร้อยละ 72.2 ส่วนเพศหญิง

ใหก้ารยอมรับขา้วหอมนิลคิดเป็นร้อยละ 58.5 

เม่ือท าการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์  พบวา่ไดค้่า P-Value = 0.005 แสดงวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามแต่ละเพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.45 

ตารางที ่4.45 จ านวนและร้อยละการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิลจ าแนกตามเพศ 

การตดัสินใจซ้ือ 
เพศ 

χ 2 P-value 
ชาย หญิง 

ซ้ือ 
127 131 

8.052 0.005 

72.2% 58.5% 

ไม่ซ้ือ 
49 93 

27.8% 41.5% 

รวม 
176 224 

100.0% 100.0% 

การยอมรับและการตัดสินใจซ้ือจ าแนกตามอายุ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการยอมรับขา้วหอมนิล โดยกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 96.0 อาย ุ20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.2 อาย ุ41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.4 อายมุากกวา่ 60 ปีคิดเป็น

ร้อยละ 96.2 

เม่ือท าการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์  พบวา่ไดค้่า P-Value = 0.000 แสดงวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามแต่ละช่วงอายุมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.46 
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ตารางที่ 4.46 จ  านวนและร้อยละการยอมรับขา้วหอมนิลจ าแนกตามอายุ 

การยอมรับ 
อาย ุ

χ 2 P-value 
<20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี >60 ปี 

ยอมรับ 
96 47 97 101 

101.507 <0.001 

96.0% 52.2% 92.4% 96.2% 

ไม่ยอมรับ 
4 43 8 4 

4.0% 47.8% 7.6% 3.8% 

รวม 
100 90 105 105 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิล โดยกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิด

เป็นร้อยละ 78.0 อาย ุ41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.4 อายมุากกวา่ 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 63.8 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ20-40 ปีส่วนใหญ่มีการตดัสินใจไม่ซ้ือขา้วหอมนิล คิดเป็นร้อย

ละ 57.8 

เม่ือท าการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์  พบวา่ไดค้่า P-Value = 0.000 แสดงวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามแต่ละช่วงอายุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โดยทุกช่วงอายมีุการตดัสินใจซ้ือ ยกเวน้ช่วงอาย ุ20-40 ปี ท่ีมีการตดัสินใจไม่ซ้ือมากกวา่ซ้ือ 

ตารางที่ 4.47 จ  านวนและร้อยละการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิลจ าแนกตามอายุ 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

อาย ุ
χ 2 P-value 

<20 ปี 20-40 ปี 41-60ปี >60 ปี 

ซ้ือ 
78 38 75 67 

29.69 <0.001 

78.0% 42.2% 71.4% 63.8% 

ไม่ซ้ือ 
22 52 30 38 

22.0% 57.8% 28.6% 36.2% 

รวม 
100 90 105 105 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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การยอมรับและการตัดสินใจซ้ือจ าแนกตามรายได้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการยอมรับขา้วหอมนิล โดยกลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 5,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 96.7 รายได ้5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.0 รายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 72.8 รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.2 

เม่ือท าการทดสอบโดยใชค้่าไคสแควร์  พบวา่ไดค้่า P-Value = 0.000 แสดงวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามแต่ละช่วงรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางที ่4.48 จ านวนและร้อยละการยอมรับขา้วหอมนิลจ าแนกตามรายได้ 

 

4.4.3 การเปรียบเทยีบการยอมรับของข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนการยอมรับของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิลพบวา่ขา้วไรซ์

เบอร์ร่ีมีคะแนนมากกวา่ขา้วหอมนิล ในทุกดา้น เปอร์เซ็นดา้นการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือของ

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเท่ากบั 92.5 และ 72.8 ตามล าดบั ส่วนเปอร์เซ็นดา้นการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือ

ของขา้วหอมนิลเท่ากบั 85.5และ 64.5 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.49 

 

 

 

การยอมรับ 

รายได ้(จ านวนคน)(ร้อยละ) 

χ 2 P-value < 5,000 
บาท 

5,000-
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

>20,000 
บาท 

ยอมรับ 
117 103 83 38 

28.774 <0.001 

96.7% 88.0% 72.8% 79.2% 

ไม่ยอมรับ 
4 14 31 10 

3.3% 12.0% 27.2% 20.8% 

รวม 
121 117 114 48 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



 

75 
 

ตารางที ่4.49 การเปรียบคะแนนการยอมรับระหวา่งขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล 

คุณลกัษณะ 
ขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี 

ขา้วหอมนิล 
P-Value 

ความชอบโดยรวม 5.73±0.71a 5.63±1.01b 

≤ 0.05 

สี 5.69±0.75a 5.57±1.01b 

ลกัษณะปรากฎ 5.82±0.86a 5.66±1.16b 

กล่ินโดยรวม 5.86±0.91a 5.73±1.25b 

รสชาติโดยรวม 5.87±0.96a 5.71±1.22b 

เน้ือสัมผสัโดยรวม 5.88±1.09a 5.70±1.29b 

การยอมรับ (%) 92.5 85.5 
 การตดัสินใจซ้ือ (%) 72.8 64.5 

 

*หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P≤ 0.05) โดย a มีค่ามากกวา่ b 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่การส ารวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้

หอมนิล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บัผูส้นใจ ผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ  าหน่ายในดา้น

ความชอบในขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล 

โดยผลการศึกษา สรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 สรุปข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 56 อาชีพ รับจา้งทัว่ไปมากท่ีสุด ร้อยละ 

29 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 44 มีช่วงอาย ุ41-60 ปี และ 60 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด ร้อย

ละ 26.3 รายไดเ้ฉล้ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 29.3 

 5.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคข้าวมี

สี 

1.ความสัมพันธ์ของเพศกับพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี มีความถ่ีในการรับประทาน
ขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสี คือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการรับประทานข้าวมีสีคือ รสชาติอร่อย มีแหล่งข้อมูลข้าวมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืน
แนะน า สถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ห้างสรรพสินคา้ ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ัง
คือ 1 กิโลกรัม ใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาว  

ผูต้อบสอบถามท่ีเป็นผูห้ญิง ส่วนใหญ่เคยรับประทานขา้วมีสีส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือขา้วมีสี คือ ตวัเอง มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมี
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สีส่วนใหญ่มาจาก หนังสือหรือนิตยสารต่างๆ มีสถานท่ีซ้ือข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิลคือ 
หา้งสรรพสินคา้ ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม  

2.ความสัมพนัธ์ของการศึกษากบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา ส่วนใหญ่รับประทานขา้วหอมนิล 

บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีคือ ตวัเอง เหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ เพื่อน
หรือญาติพี่น้องแนะน า รองลงมาคือ รสชาติอร่อย มีแหล่งข้อมูลข้าวมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืน
แนะน า มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ หา้งสรรพสินคา้ มีสัดส่วนในการรับประทาน
ขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามา
จากขา้วหอมนิล สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสี
อ่ืนนอกจากสีขาว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือปวช. ส่วนใหญ่รับประทานขา้วหอม
นิล บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสี คือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้ว
มีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน า ส่วนใหญ่มีสถานท่ี
ซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาว
ต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้นและขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา
มาจากขา้วหอมนิล ซ่ึง มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่ชอบทาน
ขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. ส่วนใหญ่รับประทานขา้วหอม
นิล บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสี คือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้ว
มีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน าและเอกสารแนะน า
ผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มี
สัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา
มาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ราคาแพง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่รับประทานข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีคือ ตวัเองส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสี
คือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก หนงัสือหรือนิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่
มีสถานท่ีซ้ือข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิลคือ ร้านขายข้าวสาร ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานขา้วขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์
ของขา้ว  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาดรี ส่วนใหญ่รับขา้วไรซ์เบอร์ร่ี บุคคล
ส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีคือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มี
คุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลข้าวมีสีส่วนใหญ่มาจาก เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่มี
สถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทาน
ขา้วขาวต่อขา้วสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุ
ส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว  

3.ความสัมพนัธ์ของรายได้กบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มี

ความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสี
คือ รสชาติอร่อย มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน า ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสี
คือ ขา้วมีสีลว้น คิด ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่
ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 5,000-10,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทานขา้วหอมนิล ส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทาน
ขา้วมีสีคือ อยากทดลองทาน มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน า ส่วนใหญ่มีสถานท่ี
ซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาว
ต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้ว
หอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืน
นอกจากสีขาว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทานข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานข้าวมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการ
รับประทานข้าวมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลข้าวมีสีส่วนใหญ่มาจาก หนังสือหรือ
นิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ หา้งสรรพสินคา้และร้านขาย
ขา้วสาร ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบว่า
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล
คือ ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ น้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการ
รับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก เอกสารแนะน า
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ผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มี
สัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วนและขา้วมีสี 1 ส่วน
ต่อขา้วขาว 4 ส่วน ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล  

4.ความสัมพนัธ์ของอายุกบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานข้าวมีสี ส่วนใหญ่

รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ บุคคล
ส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีคือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มี
คุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก วทิยุ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
หรือขา้วหอมนิลคือ ร้านขายขา้วสาร ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มี
สัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา
มาจากข้าวหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่รู้จกัและไม่
ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-40 ปี ส่วนใหญ่เคยรับประทานขา้วมีสี ส่วนใหญ่รับประทาน
ขา้วอ่ืน ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานข้าวมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ บุคคลส่วนใหญ่ท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือข้าวมีสีคือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานข้าวมีสีคือ มีคุณค่าทาง
อาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน าและหนงัสือหรือนิตยสารต่างๆ ส่วน
ใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ร้านขายขา้วสารและห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่
ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ50 ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทาน
ขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจาก
ขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ราคาแพง  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-60 ปี ส่วนใหญ่ไม่ เคยรับประทานข้าวมีสี  ส่วนใหญ่
รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ บุคคลส่วนใหญ่
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสี ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทาง
อาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก หนังสือหรือนิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือ
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิลคือ  ตลาดในชุมชน ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณข้าวในแต่ละคร้ังคือ 1 
กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบวา่
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล
คือ ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาว  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานขา้วมีสี ไป ส่วนใหญ่
รับประทานขา้วหอมนิล ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสีคือ 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ บุคคล
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ส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วมีสีคือ ตวัเอง ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ 
เพื่อนหรือญาติพี่น้องแนะน า มีแหล่งข้อมูลข้าวมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน าและเอกสาร
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละเท่ากัน  ส่วนใหญ่มีสถานท่ี ซ้ือข้าวไรซ์ เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิลคือ 
ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่
ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาวและสมาชิกในครอบครัวไม่ทาน 

 5.ความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียนนักศึกษา ส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ส่วน

ใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มา
จาก วิทยุ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ร้านขายขา้วสาร ส่วนใหญ่ซ้ือ
ปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ 
ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทาน
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่รับประทานขา้วอ่ืน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่รับประทานขา้วอ่ืน ส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการรับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก หนงัสือ
หรือนิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ร้านขายขา้วสาร ส่วน
ใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้ว
มีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มี
สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ราคาแพง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานองคก์รเอกชน ส่วนใหญ่รับประทานขา้วอ่ืน ส่วนใหญ่
มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วนใหญ่มาจาก 
หนงัสือหรือนิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ร้านขายขา้วสาร 
ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อ
ขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 3 ส่วน ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิลและไม่
ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล  มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้ว
หอมนิลคือ ราคาแพง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ-พนกังานรัฐวสิาหกิจ ส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสี
ส่วนใหญ่มาจาก หนงัสือหรือนิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ 
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ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการ
รับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมีสีลว้น ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ราคาแพงและไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสี
อ่ืนนอกจากสีขาว 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่รับประทานข้าวหอมนิล ส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการรับประทานข้าวมีสีคือ รสชาติอร่อย มีแหล่งข้อมูลข้าวมีสีส่วนใหญ่มาจาก คนอ่ืน
แนะน า ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิลคือ ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่ซ้ือ
ปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อขา้วมีสีคือ ขา้วมี
สี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล มีสาเหตุ
ส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ราคาแพงและไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจาก
สีขาว 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่รับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้ว
หอมนิล ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานขา้วมีสีคือ อยากทดลองทาน มีแหล่งขอ้มูลขา้วมีสีส่วน
ใหญ่มาจาก คนอ่ืนแนะน า ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ห้างสรรพสินคา้ 
ส่วนใหญ่ซ้ือปริมาณขา้วในแต่ละคร้ังคือ 1 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการรับประทานขา้วขาวต่อ
ขา้วมีสีคือ ขา้วมีสี 1 ส่วนต่อขา้วขาว 2 ส่วน ส่วนใหญ่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอม
นิล มีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลคือ ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสี
ขาว  
 5.1.3 ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิล 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดทั้งหมด 21 ปัจจยั ดว้ยวธีิ Factor Analysis พบวา่สามารถ

แบ่งกลุ่มปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กนัไดเ้ป็น 5 กลุ่มและตั้งช่ือปัจจยัใหม่ดงัน้ี  

ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละสถานท่ีการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 

ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัดา้นสารอาหารและความสะดวก 

พบวา่ปัจจยัดา้นราคาจะมีค่า Eigenvalues เท่ากบั 8.52 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงสุดของปัจจยัทั้ง 5 แสดง
ว่าผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่า ปัจจยัน้ีประกอบดว้ยตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อ
สุขภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ์และสถานท่ีการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านคุณภาพ
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และความปลอดภยั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นสารอาหารและความ
สะดวก ตามล าดบั 
 
5.1.4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวเจ้าหอมนิล 

 1.การยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ีดา้นเน้ือสัมผสัโดยรวมมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 5.88 ± 1.10 รองลงมาคือดา้นรสชาติโดยรวม ค่าเฉล่ีย  5.87 ± 0.96 ดา้นกล่ินโดยรวมค่าเฉล่ีย 

5.86 ± 0.912 ด้าน สีลักษณะปรากฏ  ค่าเฉ ล่ีย 5.82 ± 0.86 ด้านสี  ค่ าเฉ ล่ีย 5.69 ± 0.75 และด้าน

ความชอบโดยรวม ค่าเฉล่ีย 5.73 ± 0.71 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อทิศทางความพอดีของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เห็นวา่ ขา้วไรซ์

เบอร์ร่ีมีด้านลกัษณะปรากฏและด้านเน้ือสัมผสัเข้มเกินไปจึงควรปรับไปในทิศทางท่ีอ่อนลง เม่ือ

น าไปหา net effect ได ้net effect ร้อยละ 8.3 และ 8.5 ตามล าดบั ส่วนดา้นสี กล่ิน และรสชาตินั้นอยูใ่น

ระดบัพอดี คิดเป็นร้อยละ 77.5 ,76.3 และ 72.3 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับและตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คิดเป็นร้อยละ

96.5 และ 72.8 ตามล าดบั 

 2.การยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวหอมนิล 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนการยอมรับขา้วหอมนิล ดา้นกล่ินโดยรวมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

5.73 ± 1.25 

รองลงมาคือดา้นรสชาติโดยรวม ค่าเฉล่ีย  5.71 ± 1.22 ดา้นเน้ือสัมผสัโดยรวมค่าเฉล่ีย 5.70 ± 1.30ดา้น

สีลกัษณะปรากฏ ค่าเฉล่ีย 5.66 ± 1.16ดา้นความชอบโดยรวม ค่าเฉล่ีย 5.63 ± 1.01และดา้นสี ค่าเฉล่ีย 

5.57 ± 1.01ตามล าดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นต่อทิศทางความพอดีของขา้วหอมนิล เห็นวา่ ขา้วหอม

นิลมี ดา้นกล่ิน ดา้นรสชาติ ดา้นลกัษณะปรากฏ และดา้นเน้ือสัมผสัเขม้เกินไป จึงควรปรับไปใน

ทิศทางท่ีอ่อนลง เม่ือน าไปหา net effect ได ้net effect ร้อยละละ 9.1, 39.8, 37.7 และ 44.7 ตามล าดบั 

ส่วนดา้นสีนั้นอยูใ่นระดบัพอดี คิดเป็นร้อยละ 73.8 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับและตดัสินใจซ้ือหอมนิล คิดเป็นร้อยละ85.3 

และ64.5 ตามล าดบั 
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 3.การเปรียบคะแนนการยอมรับระหว่างข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวหอมนิล 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมากกวา่ขา้ว

หอมนิลในทุกๆดา้น รวมทั้งร้อยละของการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือ เช่นกนั  

5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่โดยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วมีสี การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและ
ขา้วหอมนิล การทดสอบทางประสาทสัมผสัท่ีมีต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล เพื่อสุขภาพ และตอ้งการใหข้า้วเพื่อ
สุขภาพมีคุณภาพ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีตรายีห่อ้ท่ีมีการรับรองมาตรฐาน  ซ่ึงไดผ้ลสอดคลอ้ง
กบัการวจิยัของ มลทิวา โสมะ (2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ี
มีต่อขา้วอินทรีย ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขา้วอินทรีย ์และมี
แนวโนม้ท่ีจะซ้ือในอนาคต ดว้ยเหตุผลคือเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเอง และจะแนะน าต่อคนท่ีรู้จกัซ้ือ
ขา้วอินทรียด์ว้ย ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะคือตอ้งการใหข้า้วอินทรียมี์ตรา
รับรองมาตรฐาน ปลอดสารพิษ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน เพิ่มท่ีจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน และ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละจากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพนั้น พบวา่ปัจจยัท่ีส าคญัคือดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
สถานท่ีจดัจ าหน่ายซึลสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ภทัธิรา ธีรสวสัด์ิ (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง
ขา้วบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ: กระบวนการในการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคในยคุ
ปัจจุบนัพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพนัธ์ขา้วเพื่อ
สุขภาพมากท่ีสุดคือ สถานท่ีในการจ าหน่ายขา้วเพื่อสุขภาพควรหาซ้ือไดง่้ายและควรมีจ าหน่ายตาม
ร้านสะดวกซ้ือทัว่ไปรองลงมาคือการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะในเร่ืองของการใหท้ดลองชิม
ผลิตภณัฑข์า้วเพื่อสุขภาพ ประเด็นเร่ืองราคาของผลิตภณัฑข์า้วเพื่อสุขภาพท่ีไม่ควรแตกต่างจากขา้ว
ธรรมดาในทอ้งตลาดมากนกัและประเด็นเร่ืองการมีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายกบัผูบ้ริโภค
เพื่อใหเ้ห็นประโยชน์ของการบริโภคท่ีมากกวา่ขา้วขาวทัว่ไป  

5.3 ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 5.3.1 พฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   - ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือขา้วมีสีขนาด 1 กิโลกรัมมากท่ีสุด 
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  - ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคขา้วมีสีส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานขา้วมีสีลว้น 

  - เพศหญิงเคยรับประทานขา้วมีสีมากกวา่เพศชาย 

  - บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วมีสีคือตนเอง 

     - ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมมีการรับประทานขา้วหอมนิลมากท่ีสุด การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีรับประทานขา้วมีสีอ่ืนๆมากท่ีสุด ระดบัต ่ากวา่มธัยมมีสัดส่วนในการหุงขา้วมีสี 1 ส่วนต่อ

ขา้วขาว 2 ส่วน มากท่ีสุด ระดบัการศึกษาอ่ืนนิยมหุงข้าวมีสีล้วน  ระดบัต ่ากว่ามธัยมส่วนใหญ่ไม่

ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล 

  - รายไดน้้อยกวา่ 5,000 บาทรับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมากท่ีสุด รายได ้5,000-10,000 

บาท รับประทานขา้วหอมนิลมากท่ีสุด ส่วนรายได้มากกว่า 20,000 ชอบรับประทานข้าวมีสีอ่ืนๆ มี

ความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสี 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ทุกช่วงรายได ้ยกเวน้รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท

ท่ีรับประทานน้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือน ช่วงรายไดน้้อยกว่า 5,000 บาทและช่วงรายได ้10,001-20,000 

บาทหุงขา้วมีสีลว้นส่วนช่วงรายไดอ่ื้นๆมีการหุงขา้วมีสีต่อขา้วขาวในสัดส่วน 1 ต่อ 2 และช่วงรายได ้

5,000-10,000 บาท ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล 

  - ช่วงอายุ 41-60 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ไม่เคยรับประทานขา้วมีสีมากกว่าช่วง

อายอ่ืุน คนอายุมากกวา่ 60 ปีท่ีเคยรับประทานขา้วมีสีส่วนใหญ่รับประทานขา้วหอมนิล ทุกช่วงอายุมี

ความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสี 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปีและช่วงอายุ 41-60 ปี

รับประทานขา้วมีสีลว้น นอกนั้นหุงสัดส่วนขา้วมีสีต่อขา้วขาว 1 ต่อ 2 ส่วนช่วงอายุมากกวา่ 60 ส่วน

ใหญ่ไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล  

  - เกษตรกรท่ีเคยรับประทานขา้วมีสีส่วนใหญ่รับประทานขา้วหอมนิล ส่วนอาชีพอ่ืน

เคยรับประทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ี อาชีพนกัเรียนและพนกังานรัฐวสิาหกิจชอบทานขา้วมีสีลว้น พนกังาน

องคก์รเอกชนหุงขา้วมีสีต่อขา้วขาวในสัดส่วน 1 ต่อ 3 ส่วนอาชีพอ่ืนนอกจากน้ีหุงขา้วมีสีต่อขา้วขาว

ในสัดส่วน 1 ต่อ 2 พนกังานองคก์รเอกชนมีร้อยละของผูท่ี้ทราบและไม่ทราบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันา

มาจากขา้วหอมนิลเท่ากนัคือร้อยละ 50  

 5.3.2 ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิล 

 - ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด โดยมีปัจจยัยอ่ยคือ มีตวัอยา่ง

สินคา้ใหท้ดลองชิมก่อนซ้ือ มีหลากหลายราคาใหเ้ลือก กล่ินรสของขา้ว มีบริการส่งสินคา้ฟรีเม่ือ
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ลูกคา้ซ้ือจ านวนมาก ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ตรายีห่้อ มีขนาดบรรจุภณัฑใ์หเ้ลือกหลาย

ขนาด 

 - จากปัจจยัทั้ง 21 ปัจจยั สีของขา้วมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด โดยดูจาก     

% of Variance  ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือเท่ากบั 40.579  

 5.3.3 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวเจ้าหอมนิล 

 - ทุกช่วงอายุมีการยอมรับข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในด้านสี ลักษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติ

โดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีการยอมรับด้าน

ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 - จากการจ าแนกตามรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในดา้นรสชาติ

โดยรวมและเน้ือสัมผสัโดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ รายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 มี

คะแนนการยอมรับมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนอยา่งมีนยัส าคญั 

 - ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายมีุการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

 - ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้คะแนนการยอมรับด้านความชอบโดยรวมของขา้วหอมนิล

มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติ 

 - ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายมีุการยอมรับในดา้นความชอบโดยรวม สี ลกัษณะปรากฏ 
กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ<20 ปี และช่วงอาย ุ41-60ปี ใหค้ะแนนการยอมรับมากท่ีสุด 
 - ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดมี้การยอมรับในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม 
รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยช่วงรายได ้< 
5,000 บาท มีการยอมรับในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ินโดยรวม รสชาติโดยรวม เน้ือสัมผสัโดยรวม 
มากกวา่ช่วงรายไดอ่ื้นๆ 
 - ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหก้ารยอมรับและมีการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมนิลมากกวา่เพศ

หญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 - ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายสุ่วนใหญ่มีการยอมรับขา้วหอมนิล 

 - ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ41-60 ปี มีการตดัสินใจไม่ซ้ือขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 - ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดมี้การยอมรับขา้วหอมนิลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 - ผูต้อบแบบสอบถามมีร้อยละการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมากกวา่ขา้วหอมนิล 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาพนัธ์ุขา้วและการท าการตลาดของขา้วไรซ์

เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 1.ด้านผลติภัณฑ์ 

 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีการยอมรับท่ีดี ควรปรับปรุงดา้นลกัษณะปรากฏและดา้นเน้ือสัมผสั ให้อ่อน

ลง รักษาดา้นสี กล่ินและรสชาติ ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอดีแลว้  

 ข้าวหอมนิล มีการยอมรับท่ีดีเช่นกัน ควรรักษาด้านกล่ินโดยรวมไว้ เพราะมีคะแนน

ความชอบมากท่ีสุด ส่วนดา้นกล่ิน ดา้นรสชาติ ดา้นลกัษณะปรากฏ และดา้นเน้ือสัมผสั ควรปรับไป

ในทิศทางท่ีอ่อนลง 

 บรรจุภณัฑ์ท่ีใชค้วรจะสามารถรักษาคุณภาพของขา้วได ้อาจใชเ้ทคโนโลยีทางบรรจุภณัฑ์มา

ใช้ เช่นการบรรจุแบบสุญญากาศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ และเพื่อรักษาสี กล่ิน รส ด้านฉลาก 

ควรมีขอ้มูลทางโภชนาการ 

 2.ด้านราคา 

 ราคาของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วหอมนิล ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ควรมีราคาไม่เกิน 100 บาท 

และ 80 บาท ตามล าดบั แต่อาจเพิ่มราคาได ้หากมีการใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ หรือใช้เทคโนโลยี

การเก็บรักษาในบรรจุภณัฑ์สุญญากาศ ซ่ึงอาจเพิ่มราคาขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็น 120 และขา้วหอมนิล 100 

บาท ได ้ตามความเหมาะสม 

 3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามจะซ้ือข้าวมีสี ท่ีห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะในปัจจุบัน

หา้งสรรพสินคา้มีมากข้ึนแมแ้ต่ตามเมืองเล็กๆและเป็นทางเลือกท่ีส าคญัของผูบ้ริโภค จึงควรใหมี้การ

จดัจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด  

 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ควรเนน้การตลาดไปท่ีผูบ้ริโภคโดยตรงเน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพนั้นผูบ้ริโภค

จะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง เน้นท่ีการแนะน าปากต่อปากของผูบ้ริโภค อาจมีการประชาสัมพนัธ์

โดยให้ทดลองชิม และบอกถึงคุณประโยชน์ของขา้ว หรือประชาสัมพนัธ์ในหนงัสือหรือนิตยสารก็

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีส าคญั 
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แบบสอบถามเลขท่ี…… 

แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง : การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาขอ้มูลในการคน้ควา้แบบอิสระของนางสาว

พนิตา  กิตตินานนนท์ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจดัการ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อ

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ผูด้  าเนินการศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกหวัขอ้ รายละเอียดของ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

    ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคขา้วมีสี 

            ส่วนท่ี 3ขอ้มูลส่วนผสมทางการตลาดของขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล 

    ส่วนท่ี 4การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้

หอมนิล 

  หวงัว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และผูด้  าเนินการศึกษาขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ 

โอกาสน้ีดว้ย 

 

 

 

         

นางสาวพนิตา  กิตตินานนท ์
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลในแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย [] หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัท่าน 

1. เพศ  ชาย   หญิง 
2. อาชีพ 

นกัเรียน-นกัศึกษา    ธุรกิจส่วนตวั   พนกังานองคก์รเอกชน 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ          เกษตรกร      

รับจา้งทัว่ไป อ่ืนๆโปรดระบุ ……………………    
3. ระดบัการศึกษา   ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา    มธัยมศึกษา / ปวช. 

    อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.อาย ุ               ต ่ากวา่ 20 ปี                  -40 ปี                 
-60ปี    ปีข้ึนไป 

5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
นอ้ยกวา่5,000  บาท            ,000 – 10,000บาท 

,001 – 20,000  บาท          ,000  บาทข้ึนไป 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคข้าวมีสี 

นิยามศัพท์ ขา้วมีสีในท่ีน้ี คือขา้วท่ีไม่ใช่ขา้วท่ีมีสีขาว เช่นขา้วท่ีมีสีแดง สีม่วง สีด า ตวัอยา่งเช่น ขา้ว

หอมนิล ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วมนัปู ขา้วก ่า เป็นตน้ 

6.ท่านเคยรับประทานขา้วมีสีหรือไม่ 

เคย ไม่เคย(ไปขอ้ 16) 

7. ท่านรับประทานขา้วชนิดใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วหอมนิล อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………. 

8.ความถ่ีในการรับประทานขา้วมีสี 

7 คร้ัง/สัปดาห์          2-6 คร้ัง/สัปดาห์               1 คร้ัง/สัปดาห์ 

2-4 คร้ัง/เดือน          นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง/เดือน 

9.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์า้วมีสี 

ตวัท่านเอง เพื่อนๆ ครอบครัว ญาติพี่นอ้ง  

พนกังานขาย  ส่ือ (อินเตอร์เนต โทรทศัน์นิตยสาร ฯลฯ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
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10.เหตุผลในการรับประทานขา้วมีสี (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 

มีคุณค่าทางอาหารสูง   รสชาติอร่อย  รับประทานตามบุคคลในครอบครัว                เห็น

โฆษณาจากส่ือต่างๆ เพื่อน/ญาติพี่นอ้งแนะน า      อยากทดลองทาน 

อ่ืนๆ (ระบุ……………………) 

11.ท่านรู้จกัขา้วมีสีจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

อินเตอร์เนต   คนอ่ืนแนะน า                     การออกบูธตามงานต่างๆ 

หนงัสือหรือนิตยสารต่างๆ เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์ โทรทศัน์ 

 วทิย ุ                                    พบเห็นตามร้านคา้        อ่ืนๆ โปรดระบุ…………… 

12. ท่านซ้ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลท่ีใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

หา้งสรรพสินคา้    ตลาดในชุมชน  ตลาดนดั 

ซูเปอร์มาเก็ต   ร้านขายขา้วสาร          ร้านอาหาร 

ร้านขายของช า อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

13. ปริมาณท่ีท่านซ้ือในแต่ละคร้ัง 

 1 กิโลกรัม                2 กิโลกรัม  3 กิโลกรัม   

 4 กิโลกรัม              5 กิโลกรัม       มากกวา่ 5 กิโลกรัม 

14.ท่านมกัจะหุงขา้วมีสีกบัขา้วขาวในสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ 
 ขา้วมีสีลว้น  ผสมขา้วมีสีต่อขา้วขาวเป็นอตัราส่วน 1:1 

 ผสมขา้วมีสีต่อขา้วขาวเป็นอตัราส่วน 1:2 ผสมขา้วมีสีต่อขา้วขาวเป็นอตัราส่วน 1:3 

ผสมขา้วมีสีต่อขา้วขาวเป็นอตัราส่วน 1:4 

15.ท่านทราบหรือไม่วา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีพฒันามาจากขา้วหอมนิล 

 ทราบ                  ไม่ทราบ 

(ขา้มไปส่วนท่ี 3) 

16.สาเหตุท่ีท่านไม่ทานขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิลเพราะเหตุใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ไม่รู้จกัและไม่ทราบถึงประโยชน์ของขา้ว  ราคาแพง 

ไม่ชอบทานขา้วท่ีมีสีอ่ืนนอกจากสีขาว ไม่ชอบรสชาติ หรือกล่ิน หรือเน้ือสัมผสั 

 สมาชิกในครอบครัวไม่ทาน  อ่ืนๆ……………………………….. 
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ส่วนที ่3ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือข้าวหอมนิล 

17.กรุณาให้ระดบัความส าคญัส าหรับปัจจยัท่ีท่านให้ความส าคญัต่อการบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ โดย

ท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ในช่องคะแนน 1 ถึง 9 โดยท่ี 1 : ส าคญัน้อย

ท่ีสุด  จนถึง  9: ส าคญัมากท่ีสุด   

ที ่ ปัจจยั ระดบัความส าคญั 

นอ้ย        มาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 สีของขา้ว          

2 คุณภาพของขา้ว          

3 มีความปลอดภยัในการบริโภค          

4 มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองชิมก่อนซ้ือ          

5 มีหลากหลายราคาใหเ้ลือก          

6 กล่ินรสของขา้ว          

7 มีบริการส่งสินคา้ฟรี เม่ือลูกคา้ซ้ือ
จ านวนมาก 

         

8 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ          
9 ตรายีห่อ้          

10 มีขนาดบรรจุภณัฑใ์หเ้ลือกหลายขนาด          

11 บรรจุภัณฑ์ ท่ีสวยงามทันสมัยและ
สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
อยา่งดี 

         

12 มีการจดัจ าหน่ายอยา่งทัว่ถึง          

13 สถานท่ีจ าหน่ายสะอาด วางสินคา้เป็น
ระเบียบ 

         

14 แสดงค าแนะน าในการหุง ,การเก็บ
รักษา ว ันผลิตและวันหมดอายุบน
ฉลาก 
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18. ถา้มีผลิตภณัฑท่ี์พฒันาจากขา้วไรซ์เบอร์ร่ีหรือขา้วหอมนิล ท่านมีความสนใจหรือไม่ 

สนใจ ไม่สนใจ 

19.ท่านคิดวา่ราคาของขา้วหอมนิลหรือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีควรมีราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ 

     ขา้วหอมนิล                 50-60 บาท                  61-80 บาท              

     81-100 บาท               101-120 บาท 

     มากกวา่ 120 บาท 

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี                 40-60 บาท                 61-80 บาท              

     81-100 บาท               101-120 บาท 

     มากกวา่ 120 บาท 

20. ท่านคิดวา่ขา้วหอมนิลหรือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีควรจดัจ าหน่ายในสถานท่ีใดมากท่ีสุด 

หา้งสรรพสินคา้    ตลาดในชุมชน     ตลาดนดั 

ซูเปอร์มาเก็ต   ร้านขายขา้ว          ร้านอาหาร 

ร้านขายของช า อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

21.ท่านคิดวา่ขา้วหอมนิลหรือขา้วไรซ์เบอร์ร่ีควรมีโปรโมชนัอะไรมากท่ีสุด 

ของแถม   ส่วนลด   ชิงโชค อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

15 มีฉลากท่ีบอกคุณค่าทางโภชนาการ          

16 สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ          

17 การจดัจ าหน่ายในช่องทางท่ีสะดวกแก่
การซ้ือ 

         

18 มีการส่งเสริมการขายเช่นให้ส่วนลด, 
ใหข้องแถม 

         

19 มีการประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆเช่น

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์จดับูธต่างๆ 

         

20 เน้ือสมัผสัของขา้ว          

21 ลกัษณะเมล็ดขา้ว          
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ส่วนที ่4 การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล 

การทดสอบความชอบของผลติภัณฑ์ 

ค าช้ีแจง : กรุณาทดสอบชิมผลิตภณัฑต์วัอยา่ง แลว้ใหค้ะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะ

ผลิตภณัฑ ์โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตวัอยา่งรหสั…….. 

 1.ความชอบโดยรวม 

2.สี 

3.ลกัษณะปรากฏ 

4.กลิน่โดยรวม 

 

5. รสชาติโดยรวม 

6. เนือ้สัมผสัโดยรวม 

 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 
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การทดสอบความพอดีของผลติภัณฑ์ 

ค าช้ีแจง: กรุณาแสดงความเห็นเก่ียวกบัความพอดีของผลิตภณัฑ์ โดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรง

กบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตวัอยา่งรหสั…….. 

คุณลกัษณะ อ่ อน เกิ น ไป
มาก 

อ่อนเกินไป พอดี เขม้เกินไป เขม้เกินไปมาก 

สี      

กล่ิน      

รสชาติ      

เน้ือสัมผสั      

ลั ก ษ ณ ะ ป ร า ก ฏ 
(ความสม ่าเสมอ) 

     

7. ท่านยอมรับผลิตภณัฑต์วัอยา่งหรือไม่ 

ยอมรับ  ไม่ยอมรับ           

8.ท่านจะซ้ือผลิตภณัฑน้ี์หรือไม่ 

ซ้ือ    ไม่ซ้ือ   
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ส่วนที ่4 การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วเจา้หอมนิล 

การทดสอบความชอบของผลติภัณฑ์ 

ค าช้ีแจง : กรุณาทดสอบชิมผลิตภณัฑต์วัอยา่ง แลว้ใหค้ะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะ

ผลิตภณัฑ ์โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตวัอยา่งรหสั…….. 

 1.ความชอบโดยรวม 

2.สี 

3.ลกัษณะปรากฏ 

4.กลิน่โดยรวม 

5. รสชาติโดยรวม 

6. เนือ้สัมผสัโดยรวม 

 

 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
1.ไม่ชอบ
อยา่งยิง่ 

 
2.ไม่ชอบ
มาก 

 
3.ไม่ชอบ
ปานกลาง 

 
4.ไม่ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
5.เฉยๆ 

 
6.ชอบ
เลก็นอ้ย 

 
7.ชอบ
ปานกลาง 

 
8.ชอบ
มาก 

 
9.ชอบ
อยา่งยิง่ 
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การทดสอบความพอดีของผลติภัณฑ์ 

ค าช้ีแจง: กรุณาแสดงความเห็นเก่ียวกบัความพอดีของผลิตภณัฑ์ โดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรง

กบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตวัอยา่งรหสั…….. 

คุณลกัษณะ อ่ อน เกิ น ไป
มาก 

อ่อนเกินไป พอดี เขม้เกินไป เขม้เกินไปมาก 

สี      

กล่ิน      

รสชาติ      

เน้ือสัมผสั      

ลั ก ษ ณ ะ ป ร า ก ฏ 
(ความสม ่าเสมอ) 

     

7. ท่านยอมรับผลิตภณัฑต์วัอยา่งหรือไม่ 

ยอมรับ  ไม่ยอมรับ           

8.ท่านจะซ้ือผลิตภณัฑน้ี์หรือไม่ 

ซ้ือ    ไม่ซ้ือ   
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ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

ขอบคณุที่ตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – สกุล    นางสาวพนิตา  กิตตินานนท ์

วนั เดือน ปีเกดิ     9  ธนัวาคม พ.ศ. 2531 

ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา พ.ศ. 2549                         
 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2553  

ประวตัิการท างาน ปี พ.ศ. 2554-2555 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
บริษทัขา้วโพดสยาม จ.สุโขทยั 
ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


