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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. 
 
 


